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Mededelingen namens het bestuur van A63
Afdelingsbijeenkomst 6 november a.s.

Graag nodigen wij jullie uit voor de afdelingsbijeenkomst op dinsdagavond 6 november as. Zoals gebruikelijk in
zalencentrum ‘’De Buorskip’’ te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De presentatie wordt deze avond verzorgd door Laurens,
PD9X. Hij zal een demo geven van zijn recent aangeschafte
Flex6400 samen met de bijbehorende Maestro. Deze SDR
transceiver is uitermate geschikt voor remote gebruik, dit
zal hij dan ook laten zien. Volgens Laurens een compleet
andere beleving van het maken van verbindingen! Dit
belooft dus bijzonder interessant te worden.

Afdelingsbijeenkomst 4 december a.s.

Vanwege praktische redenen hebben we besloten de afdelingsbijeenkomst van december te laten vervallen. Er is
dus géén afdelingsbijeenkomst in december 2018.

Jaarvergadering VERON afdeling A63 voor 2019

De jaarvergadering zal worden gehouden op 8 januari 2019. Tijdens deze bijeenkomst gaan we uiteraard weer de
financiële en organisatorische stukken verantwoorden. Maar we willen dan ook graag met jullie van gedachten
wisselen over de invulling van de toekomstige afdelingsbijeenkomsten en de frequentie daarvan. Bij deze nodigen
wij jullie alvast van harte uit om hierover mee te komen praten.
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sub-RQM afdeling A63
Zoals
vorige
maand
reeds
aangegeven, neem ik voorlopig het
sub-RQM-schap waar voor onze
afdeling A63. Onze nieuwe RQM van
R14, Brant Visser (PE0BV) stuurt mij
de QSL kaarten per post toe en ik
neem
ze
mee
naar
de
afdelingsbijeenkomst. De uitgaande
kaarten gaan in de omgekeerde richting. Ik ga nog ervaren wat de belasting gaat zijn maar mijn intentie is wel dit
op termijn weer af te stoten. Dit is dus een tijdelijke oplossing wat mij betreft en ik doe nogmaals een oproep voor
een nieuwe sub-RQM voor A63. Dus vind je QSL-kaarten belangrijk en wil je hierin ook wat voor anderen betekenen,
meld je dan aan ajb.
Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63

Notulen A63 afdelingsbijeenkomst 2 oktober 2018
Notulist: Frank Talens PF5T

1. Opening

Vanavond heet Bert ons opnieuw welkom. Vanavond zijn er circa 17 toehoorders. we gaan luisteren naar de spreker
van vanavond, Jan Stadman DJ5AN. We heten hem van harte welkom.

2. Mededelingen

Johannes en Bouke hebben zich afgemeld voor vanavond. We hebben vernomen dat Dhr. Van der Horst PA0TUM uit
Leek is overleden. Laurens PD9X verzorgt de volgende lezing, waarin het zal gaan over de FlexRadio. Vanavond is
Martin PA0MBD voor de laatste maal aanwezig in de functie van QSL-manager. Bert bedankt hem namens het bestuur
voor zijn inspanningen en op een later tijdstip zal er op passende wijze aandacht aan besteed worden. Bert neemt
voorlopig de functie van sub-RQM van Martin over.

3. E-mail adressenbestand A63

Als u problemen ondervindt met de ontvangst van berichten van onze afdeling laat u dat alstublieft weten aan ons
via secretaris@a63.veron.nl Afgelopen maand ondervond Frans PA1NHZ problemen met ontvangst van de CQ Friese
Wouden. Hij heeft de oktober uitgave alsnog via de website kunnen vinden.

4. Friese Elfstedencontest

Er is iets gewijzigd in de puntentelling en de organisatie heeft besloten weer terug te keren naar de 80 meterband.
Daarnaast vraagt de organisatie extra aandacht voor het gebruik van horizontaal gepolariseerde antennes op 2 meter.

5. Lezing over Four-square array voor 80M door Jan Stadman DJ5AN

Jan vertelt dat hij tien jaar geleden naar Duitsland is verhuisd en dat hij daar volop mogelijkheden heeft om
verschillende antenne situatie uit te proberen. Jan raakte geïnspireerd door de antenne situatie van ons afdeling lid
Bouke PA0ZH, die een Four- square wist te plaatsen rondom de vijver in zijn tuin.
De Four-square antenne is bekend vanwege de geweldige voor en achter verhouding, en de lage opstraalhoek. Het
spreekt voor zich dat het ineens kunnen wisselen van de ontvangstrichting met een draai aan een schakelaar, een
zeer gewilde feature is voor veel amateurs. Jan legt uit met welke materialen hij de antenne vervaardigd heeft en
hoeveel kosten er ongeveer mee gemoeid gaan. Daarnaast besteed Jan veel uitleg aan de manier waarop, en hoeveel
radialen worden geplaatst. Dat bepaalt in belangrijke mate de opbrengst van de antenne, en de opstraalhoek van
het geproduceerde signaal.
Ook doet Jan ons nuttige suggesties als het gaat om materiaalkeuze. Hij beveelt coax aan met een verkortingsfactor
zodanig dat de coax kabel daadwerkelijk past tussen de fase-aanpassingseenheid en de stralers. Een kabel zoals RG213 heeft een verkortingsfactor van 0.66 en is daardoor niet geschikt. De aanpassingseenheid behoort zich te
bevinden in het midden van de vier opgestelde stralers. Jan noemt de industriële PRG11CU CAI-netwerkkabel als
een goede keuze. Jan gebruikt een fase-aanpassingseenheid naar voorbeeld van Patrick TK5EP. Meer informatie
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daarover kan hij op verzoek verschaffen. Ondersteund door foto's vertelt Jan op praktische wijze hoe e.e.a. na te
bouwen is. Na afloop van de lezing volgt er een hartelijk applaus en ontvangt Jan uit handen van Bert een bedankje.

6. Sluiting

Aansluitend bedankt Bert de aanwezigen voor hun komst en spreekt uit hen graag allen weer te zien op dinsdag 6
november a.s. iedereen geïnteresseerd in radiotechniek is van harte welkom op onze afdelingsavond. De toegang is,
zoals altijd gratis en de consumpties zijn tegen gangbare prijzen verkrijgbaar. In november dus een kennismaking
met een gloednieuwe SDR transceiver met dubbele ontvanger, de FlexRadio 6400. Kom gerust kijken!

Dag kaartclubje
Ik kom afscheid van jullie nemen. Ik ben QSL-manager af, en heb het stokje overgedragen aan de jeugd! Brant
Visser/PE0BV is de nieuwe manager van R14. Dat was hij al van A14 maar hij gaat nu de last van de hele provincie
torsen. Nu moet er alleen nog een sub-qsl manager komen in A63. Dat wordt nu even waargenomen door Bert
Kamminga, maar die wil zo snel mogelijk ontlast worden.
QSL-manager, raar woord eigenlijk. Wat valt er nou te managen? Eenmaal per maand krijg je een pakje kaarten,
uitsplitsen op call en zo snel mogelijk weer distribueren. En ja, zowel op de inkomende als de uitgaande kaarten
moet je soms puzzelen: Wat staat daar nou toch? En naar welk land moet die kaart verstuurd worden of dit is de
call van een expeditie, dus dan moet er een (echte) QSL-manager bijgezet worden (sorry, bij gezet worden) Hoewel
het m’n eigen beslissing is om te stoppen, zal ik dat “geneuzel” wel missen. Wat moet ik nou de hele dag verder
doen? Het grootste deel van de dag hoef je niet met een PF2018XXX call in de lucht te komen, want dan zijn er geen
condities. En trouwens, nog even en dan is de marathon weer afgelopen.
Ik bleef nu ook een beetje op de hoogte van het wel en wee van de leden, die is verhuisd of, die is niet meer actief,
zou hij ziek zijn? Of tjonge, waar haalt hij de tijd vandaan? Of och heden, hij is ook al SK…. Ook wanneer de kaarten
aan de deur werden afgehaald gaf dat stof tot praten.
Dus, laten we allemaal lekker doen waar we zin in hebben en wat we nog kunnen. We hebben een veelzijdige hobby
en iedereen vindt wel iets wat z’n interesse heeft, alleen of samen met anderen. Het ga jullie allemaal goed en ik
hoop nog velen van jullie te ontmoeten.
73 de Martin/PA0MBD
PS Ik was ook QSL-manager in de 70er jaren. Er is in de loop van de tijd wel wat veranderd hoor! Bakken vol
kaarten, geen computers, geen labels, geen LoTW etc. Heerlijk…. Het pure handwerk! En alles in 1 regio,
gedistribueerd in Leeuwarden.

Hup Friesland
Was de titel van de pagina op onze website, waarin de Friese amateur werd uitgenodigd om mee te doen aan de
11-steden marathon. Velen hebben dat gedaan en velen ook niet. De stedenoperators hebben er plezier aan beleefd
en hebben zich geërgerd (condities). De belangstelling van de stedenjagers bleef alleen maar toenemen, terwijl ook
zij met de slechte condities geconfronteerd werden en afhankelijk waren van de tijd die wij konden spenderen. Tot
onze verbazing zit het feest er al bijna op! In november is Stavoren actief en dan komt de grote klapper, in december
brengen we nog eenmaal alle steden in de lucht. Dat zal een zware wissel trekken op de operators. Veel vragen
zullen komen om die stad of die mode in de lucht te brengen, veel afspraken voor een sked zullen gemaakt worden
(gebeurt nu al). Als we naar het volgende staatje kijken kun je je eigen conclusies trekken.
Stad
Leeuwarden
Sneek
IJlst
Sloten
Bolsward
Hindeloopen
Franeker
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QSO’s
2501
3287
2994
2163
2383
3641
3900

%
CW
56
64
65
67
76
63
51

%
Phone
27
29
22
20
22
24
39

%
Digitaal
17
7
13
13
2
13
10
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Harlingen
Dokkum

4453
3594

70
74

20
19

10
7

Een paar steden zijn achterop geraakt en SSB lijkt wel een ondergeschoven kindje, terwijl verreweg de meesten in
SSB uitkomen.

Het knelpunt is duidelijk: operators!!!!

Er zijn zoveel actieve zendamateurs in onze regio. We zien het aan de QSL-kaarten, we horen het in de contesten.
We vragen jullie medewerking om een paar keer in december met een stedencall uit te komen. Niet urenlang, dat
heeft nauwelijks zin. Vaak is een half uurtje al voldoende. Dan is er aandacht, dan zijn er nog clustermeldingen, dan
zien de tegenstations hun inspanning beloond. Het is ook niet nodig om in een soort pile-up modus te werken. Iedere
operator trekt z’n eigen tegenstations. Kies de ene keer de ene stad en een volgend keer een andere. Alles is
welkom!! Laten we gezamenlijk Friesland nog “even” op de kaart zetten. We doen een beroep op jullie
gemeenschapszin….
Namens de werkgroep,
Martin/PA0MBD

Het GAMMA plankje
Herinnert u zich dat nog, zo'n 25 jaar geleden verscheen er een artikel in CQ Friesland waarin uitleg werd gegeven
over het feit dat veel radio liefhebbers een machtiging hebben maar dat slechts weinigen er ook iets mee doen. De
strekking was ongeveer zo, nadat men geslaagd was duurde het maar kort of er werd een transceiver aangekocht.
Er waren ook nogal wat amateurs die de transceiver al in bezit hadden alvorens ze geslaagd waren, niks mis mee in
die tijd. En, als je geslaagd was, kon men de ingeslagen apparatuur bewonderen, prachtig uitgestald (en nu komt
het) op een wit plankje uit de gamma, zo'n 22 cm boven het tafelblad.
Familie en vrienden werden uitgenodigd om dit fenomeen te aanschouwen en ze werden getrakteerd op een voor
hun onbekende manier van contact maken. Als al die sessies voorbij waren dan kwam voor velen het probleem, wat
nu? Voor eeuwig en altijd in een koffie ronde? Gaan we op de contest of DX-tour? Velen hebben die vraag niet
beantwoord gekregen, met het gevolg dat hun apparatuur nu al jaren ongebruikt op dat plankje staat, soms keurig
onder een afdekhoesje. Tot zover de inleiding.
Onze afdeling telt zo'n 132 leden, verdeeld over verschillende soorten van machtigingen. Je zou toch zeggen als er
een uitnodiging rondgaat om mee te doen aan de "Leeuwarden culturele hoofdstad" dat de reactie daarop
buitengewoon positief zou zijn. Heerlijk om eens met een callsign te kunnen werken waar ze in het buitenland naar
uitkijken m.a.w. aan de goede kant van de pile-up zitten. Helaas, niets is minder waar. Met veel moeite zijn van de
3 afdelingen in Friesland uit elke afdelingen niet veel meer aanmeldingen als vingers aan je hand. Petje af voor de
mentor van dit alles, hij blijft optimistisch!

Dx-peditie.
Op het moment dat ik dit schrijf is er een geweldige DX-peditie "on air". Een team van maar liefst 25 amateurs is
met de Breavehart neer gestreken op Ducie Island. Wat...Ducie Island? Ducie Island ligt praktisch in het midden van
de stille oceaan. Het is een onbewoond eiland van slechts een paar vierkante km. Oorspronkelijk viel het onder
Pitcarn maar een slimme jongen was gaan nameten en het blijkt meer dan 200 mijl van Pitcarn te liggen, dus een
nieuwe DX entity. Moet je voorstellen wat een logistiek meesterwerk dit is, landen met honderden kilo's equipment
op een eiland zonder haven. Wat is er zo mooi aan? Ten eerste dat er voor velen weer een nieuw land te werken is
en dan bedoel ik ook voor velen. Dit team werkt met het logging programma DXA3, simpel te downloaden. Als je
inlogt op dit programma krijg je een keuzemenu waarbij je de VP6D moet aanklikken. Op dat moment wordt VP6D
zichtbaar voor je en hoe! Er wordt weergegeven op welke banden VP6D actief is en met welke mode en wie er
gewerkt worden. Moet je voorstellen, je zit te roepen en op een gegeven moment word je "gewerkt". Dan kijk je op
je (tweede) beeldscherm en maximaal binnen een minuut verschijnt je call op het scherm ten teken dat je in de log
staat en tevens in je eigen log, wat ook nog grafisch wordt weergegeven. Dan schiet de adrenaline door je lijf, wat
geweldig en alles dankzij een satellietverbinding tussen Ducie Island en een pilot station in de USA. De techniek, ook
in het wereldje der zendamateurs, gaat razendsnel.
Ik kan me voorstellen dat je als nieuwkomer wel even aanhikt tegen alle afkortingen de modes die je tegenkomt.
Dan is toch wel handig als je weet wat WSJT, JT65, FT8, Fox/Hound, JT/FT sequence, split up, LoTW, OQRS, IOTA,
SOTA, en ATNO only allemaal betekend. Nieuwe technieken en modes, je moet tegenwoordig wel "bijblijven". En,
kom niet meer aan met de opmerking, ik heb maar een draadje en 100 watt, onzin met die opstelling is het in de
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JT8 mode mogelijk om de gehele wereld te werken. En de QSL kaart, helemaal niet meer nodig maar als je wel
eentje retour wilt? Bespaar dan de postzegel en log in op OQRS, zoek je eigen call op en klik het station aan wat je
gewerkt hebt en PayPal doet de rest, je bent verzekerd van een QSL kaart, vooral leuk als je IOTA's verzameld. Haal
die stofhoes van je transceiver en ga op jacht naar (ook) deze DX-peditie, beleef de rillingen in je lijf, je hebt nog de
tijd tot 3 november.
Good DX, 73
Bouke PA0ZH

Hallo volhouders!
Weer is een maand verstreken! 28 oktober is de laatste dag van Workum. Dan hebben we een paar dagen rust
voordat op 1 november Stavoren (PF2018STA) te water wordt gelaten. Het vrouwtje staat al tijdenlang af te wachten.
Workum is een stevige maand geweest. Op dit moment zijn er over de 3600 verbindingen gelogd en wie weet, halen
we weer de 4000! Op zich zou dat kunnen, want afgelopen weekend zijn er ruim 1100 QSO’s ingelogd! Het was ook
een wisselende maand. Soms moesten hele dunne signaaltjes uit de lucht geplukt worden en was het hard werken,
andere keren ging het wat beter, maar eigenlijk alleen op de lagere banden (eigenlijk onder 20 meter) Toch kan niet
gezegd worden dat de condities slecht zijn, hoewel de banden ’s avonds alweer vroeg dichtslibben. Er zijn op dit
moment een 4-tal expedities gaande en die worden heel goed gehoord en druk gewerkt. Zo druk, dat er minder
belangstelling voor ons is…….
We krijgen nu de tijd dat Sinterklaas en Santa Claus actief worden. Dan zit er voor ons vast wel een cadeautje bij.
En dat kunnen we goed gebruiken als we in december met 12 stations tegelijk in de lucht komen. De ouderen onder
ons weten wel dat Sinterklaas niet bestaat en dat ze zelf voor cadeautjes moeten zorgen… Alle vergunningen voor
december zijn binnen en het reserveringsprogramma wordt direct na afloop van Stavoren gereed gemaakt zodat alle
steden dan gekozen kunnen worden. Misschien toch een extra stimulans voor de Leeuwarders, Snekers, Workumers,
Harlingers en Dokkumers om de mike of de sleutel te pakken. Het is de laatste maand, dus verdere verplichtingen
hangen er niet aan vast. Ieder halfuurtje, ieder moment dat we ons laten horen is, welkom. Vooral HF-SSB is een
ondergeschoven kindje geworden. In november laten we verdere bijzonderheden weten over de december-operatie.
We wensen jullie weer een leuke en vruchtbare november maand toe.
Namens de werkgroep,
Martin/PA0MBD

Verslag JOTA/JOTI 19 t/m 21 oktober 2018
A63 PI4EME/J wederom gezellig radioactief bij de Jamboree On The Air van Scoutinggroep Ba-ow in
Beetsterzwaag!
Het weekend van 19 tot en met 21 oktober 2018 stond voor vele Scoutinggroepen weer
in het teken van de jaarlijkse Jamboree On The Air (JOTA). Onze vereniging A63
ondersteund al vele jaren dit wereldwijde evenement bij de Scoutinggroep Ba-ow te
Beetsterzwaag. Bij deze een kort verslag van dit gezellige weekend en de bijdrage die
onze vereniging heeft geleverd. Elke JOTA begint het weekend ervoor met de start van de
bouw van een representatieve toren van hout en touw van respectabele hoogte.
Eerst de zogenaamde D-constructies maken voor de tuilijnen, daarna de drie 16 meter
palen rechtop zetten met een tractor en tot slot de dwarsverbindingen aanbrengen. Door
het uitstekende (voorjaars?) weer en het principe ‘vele handen maken licht werk’ stond
er in een mum van tijd een stabiele basis. Het plateau en de middenpaal met de 11 meter
lange militaire uitschuifmast en antennes werden vervolgens op vrijdag de 19e
aangebracht. Alles bij elkaar rond de 35 meter tophoogte, dikke prima! Hoewel de
middenmast ‘s avonds gehesen moest worden door een tijdelijk gebrek aan handen was
alles toch ruim op tijd voor de opening om 22:00 uur gereed. We konden rondstralend
horizontaal en verticaal op 2 en 70 uitkomen.
Na de landelijke openingsuitzending hebben we ons ingemeld bij het regionale station. De JOTA/JOTI 2018 was voor
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de Ba-ow een feit! Zaterdagochtend hebben we nog een 23 meter lange end fed antenne opgehangen in de toren.
Het kastje hoog in de toren en het draadeinde in een Spiderbeam pole op 12 meter hoogte. Zo konden we ook op
20, 40 en 80 uitkomen. Als apparatuur hadden we de Yeasu 847 met voorversterking van Kor en mijn 857. De eerste
contacten werden gelegd en gelogd.
Zaterdagmiddag was er een vervelend moment. Ergens begin van de middag begon de
uitschuifmast sterk te buigen. Pogingen om de boel weer recht te krijgen met behulp van
de tuilijnen leidden ertoe dat de mast brak vlak boven de tweede buis van boven. De
antennes met een stuk buis hingen slap naar beneden. Wat een sof! Opeens leek de
JOTA voor dit jaar over. Nadat de eerste schrik verdwenen was kwam de groep in actie.
Met twee andere leden van de groep ben ik de toren in gegaan om de redden wat er te
redden viel. Door de goede ondersteuning van de grondploeg waren we na 2,5 uur
klussen weer QRV. Er was gelukkig op de gebroken aluminium uitschuifmast na geen
verdere schade. Het 230V lichtsnoer bleek de redder; alles was eraan blijven hangen.
Een hele opluchting. We konden verder met de JOTA! Weliswaar 3 meter minder
antennehoogte, maar dat kon de pret niet drukken. Het moment waarop de groep besefte
dat de reparatie gelukt was door met zijn allen hard en gefocust gewerkt te hebben, had
voor mij iets magisch. De groep blijkt nog altijd sterk en verbonden. Prachtig om te zien
hoe de JOTA door al die jaren heen nog steeds een jaarlijks (letterlijk?) hoogtepunt voor de groep is. Mijn eerste
JOTA is inmiddels zo’n 30 jaar geleden en in mijn beleving nog altijd zo uitdagend en leuk als toen.
Het aantal verbindingen tijdens de JOTA was beperkt, maar de jeugdleden hebben wel leuke contacten kunnen
maken. Voor de JOTI waren er dit jaar zo’n 15 laptops aanwezig voor contacten via mIRC. Er waren portotochten
voor de jonge jeugdleden en een nachtelijke dropping voor de oudere jeugdleden. Verder was er genoeg tijd en
ruimte voor sport en spel, om te snoepen en te kletsen, et cetera. De oudere leden van de groep hebben zich
vrijdagnacht en zaterdagnacht bij het kampvuur vermaakt totdat het ochtendgloren zich aandiende. Voor slapen
bleek dus nauwelijks tijd, maar goed, dat kon later weer ingehaald worden immers. Elk moment meemaken en ervan
genieten, dat was het devies! Voor volgend jaar is het streven om meer op HF-verbindingen te maken omdat we
merkten dat er positief werd gereageerd op de hemelsbreed afstanden naar de tegenstations. Tot zover, volgend
jaar doen we zeker weer mee. Nu eerst maar even bijkomen.
73’s van PC1DB
David Beute

Amersfoortse vossenjachten
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten worden
1
gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten . 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
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80m Piet Wakkerjacht
Liniaal en kompas meenemen!
Datum: zondag 11 nov 2018
Aanmelden: 12:30u PARKING P2
Start: 13:00u
Duur: 120 min
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Afdelings contest uitslag
Afdelings Resultaat in de VERON Competitie.
===========================
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PI4M
PA0MBD
PE1HLS
PA0ZH
PE1RWL
PE1LUB
PA1BK
PF5T
PA0FEI
PD0MBY
PA0VDV
PE1RWP

81
26
23
16
13
12
12
11
11
7
4
2

37.1 %
11.9 %
10.5 %
7.3 %
5.9 %
5.5 %
5.5 %
5.0 %
5.0 %
3.2 %
1.8 %
0.9 %

11 stedencontest 2018
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 34-ste Friese 11
stedencontest 2018. Ook dit jaar zullen vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te
bezetten. De datum van deze contest is zondag 18 november.
Vanaf nu zijn we terug op de 80m band, natuurlijk alleen in de contest segmenten. Op 2m zien we graag dat de
Friese stations meer gebruik maken van horizontale richtantennes. Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet
de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken. De puntentelling is aangepast om het werken op 2m
met name vanuit regio14 met de rest van Nederland te stimuleren
Mocht je willen nalezen hoe de contest in z'n werk gaat? In het reglement staat alle informatie. En heb je vragen?
Mail gerust met de organisatie maar lees eerst even de meest gestelde vragen (FAQ’s) en hun antwoorden op
www.pi4lwd.nl
Contact voor de bezetting en organisatie: pe1cda@veron.nl
Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!
VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.
Tom PA2IP en Peter PE1CDA.
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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.

Agenda
D A T UM

A CT I V IT E IT

O P M ER K I N G

6 november
2018

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

Laurens, PD9X geeft een demonstratie van de FLEX-6400 radio
en het Maestro bedieningspaneel van FlexRadio Systems.

8 januari
2019

Jaarvergadering A63 in ''De
Buorskip''

Geen lezing i.v.m. jaarvergadering.

5 februari
2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

5 maart 2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

2 april 2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

7 mei 2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

25 mei 2019

Friese Radiomarkt
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In en rondom "De Buorskip" in Beetsterzwaag.
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Bestuur
F U N CT I E

NAAM

C A LL

O P M ER K I N G

E -M A I L

Voorzitter (ad interim)

Bert Kamminga

PA1BK

Vacant

Voorzitter.a63@veron.nl

Secretaris

Bert Kamminga

PA1BK

Beheer call PI4EME en PI4M

Secretaris.a63@veron.nl

Penningmeester

Johannes
Blom

PE1LUB

Algemeen bestuurslid

Dick van Ens

PA1DE

Algemeen bestuurslid

Frank Talens

PF5T

pf5t@veron.nl

Algemeen bestuurslid

Johan Friso

PE1RWL

johanfriso31@hotmail.com

Penningmeester.a63@veron.nl
Redactie CQ Friese wouden &
Webmaster

Redactie.a63@veron.nl

Medewerkers
A CT I V IT E IT

NAAM

C A LL

E -M A I L

Regionale QSL-manager R14

Brant Visser

PE0BV

brentnew@hetnet. nl

Sub-RQM A63

Vacature (tijdelijk
Bert Kamminga)

PA1BK

secretaris.a63@veron.nl

Redactie CQ Friese wouden

Dick van Ens

PA1DE

redactie.a63@veron.nl

Webmaster a63.veron.nl

Dick van Ens

PA1DE

webmaster.a63@veron.nl

P.R. t.b.v. A63

Vacature

Lezingen t.b.v. afdelingsbijeenkomsten

Vacature (tijdelijk
Bert Kamminga)

PA1BK

secretaris.a63@veron.nl

Friese Radiomarkt

Kor de Vries

PA0KDV

frm@a63.org

Contestgroep PI4M (voorzitter)

Kor de Vries

PA0KDV

pa0kdv@a63.org

Beheer callsign PI4M en PI4EME

Bert Kamminga

PA1BK

secretaris.a63@veron.nl

Ontstoringskoffer

Jan Janssen

PA0JMG

bci.koffer@a63.org

Begeleiding zelfbouw projecten m.n.
antennebouw en beheer antenne analyzer

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com
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