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Van de voorzitter.

Zomer?  hij  komt er aan! 

Bij het schrijven van dit voorwoord zit ik heerlijk in het zonnetje naast onze camper nu in Appelscha het eerste
weekend en ik hoop dat er nog vele volgen. De portofoon aan en onze dab+ radio zachtjes op een muziekje valt
het me op dat vele ons toebedeelde  frequenties erg rustig zijn behalve het landelijke net op 430.125 Mhz.

Vele nieuwe ontwikkelingen op amateur gebied ten spijt, lijkt het er op dat we onze lokale/regionale repeaters aan
het vergeten zijn, bijna geen radio activiteit, waar is iedereen. Maar ook wel weer begrijpelijk want je hebt met het
landelijke net NOS, en boven lokaal het NON netwerk een prachtig dekkend systeem binnen handbereik.

Binnen Friesland zijn vele actieve zendamateurs, maar slechts enkelen hoor je regelmatig, of die gebruiken geen 2
of 70. Doe eens mee met de vele amateur rondes die er zijn in onze regio, je blijft dan op de hoogte van wat ons
beweegt op amateur gebied zeker in Fryslân.

Jan pd0sdo is al vele jaren bezig met D-Star, dmr en nu ook ons eigen internet netwerk via hamnet. Een prachtige
locatie voor deze systemen op de Tjaarda flats in drachten, met connecties richting Ameland en Heerenveen staan
voor ons klaar om te gebruiken, alleen de radio activiteit blijft een beetje achter en dat is jammer.

Beste radiovrienden, je kunt natuurlijk nooit overal actief zijn maar gebruik onze frequenties anders gaan anderen
ze straks gebruiken, er zit handel in dus wees daar op voorbereid.

We  gaan  op  4  april  luisteren  naar  een  mooi  verhaal  van  Ronald  pa3ewp  die  ons  gaat  vertellen  over  zijn
belevenissen op de pitcairn islands waar hij naar toe is geweest met een aantal Duitse radiovrienden om actief te
zijn met de dxpeditie call VP6EU

WE NODIGEN JE GRAAG UIT OM NAAR DE BUORSKIP TE KOMEN.

Graag tot ziens 4 april in Beetsterzwaag.

p.s.
We gaan in 2018 toch allemaal wel mee doen aan hamecc2018? www.hamecc2018.eu
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Verslag Afdelingsbijeenkomst van 7 maart
Bert (PA1BK)

Aanwezig
Presentielijst getekend door 25 personen, inclusief Bestuur en spreker.

Opening
Roel heet iedereen welkom in zijn nieuwe rol als voorzitter van de onze afdeling. Bijzonder welkom wordt geheten
Paul (PA5UL), onze spreker voor vanavond. Tevens een aantal gasten en met name de drie leden van de nieuwe
Scoutinggroep  de  Drones  uit  Drachten.  Zij  zijn  met  name  geïnteresseerd  in  de  lezing  over  Jota/Jota  voor
Scoutinggroepen. We hebben een nieuwe secretaris; Bert (PA1BK) en we nemen afscheid, onder dankzegging, van
oud-voorzitter Robert (PD2RVH).

Verslag vorige bijeenkomst
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de Jaarvergadering van 7 februari jl.

Mededelingen
Rinke, de zoon van Freddy (PE1RWP) en Jildou Willemsma is na een periode van ruim 9 weken thuis gekomen,
bestuur en leden feliciteren hun hiermee. Een kaartje is gestuurd.

De  voorgenomen  busreis  naar  de  Radiovlooienmarkt  in  Rosmalen  gaat  niet  door  in  verband  met  te  weinig
aanmeldingen. Het initiatief wordt wel uitermate gewaardeerd. Volgend jaar proberen we het opnieuw.

In de afdelingsbijeenkomst van april  zullen de VR-voorstellen aan bod komen (secr.; reeds te lezen, inclusief
reacties Hoofd Bestuur op: https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2017.pdf)

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Stand van zaken FRM door Kor (PA0KDV)
Marktkramen reeds voor 70% gereserveerd (stand eerste week maart). Zoals gewoonlijk worden standhouders van
vorig jaar eerst aangeschreven. In april worden overige geïnteresseerden aangeschreven. Er is overigens al een
wachtlijst. Kor informeert ons dat de Vlaslaan op de schop gaat en de indeling van het terrein zal wijzigen. Hoe dat
voor de FRM uitpakt voor volgend jaar en later wordt binnenkort bekend. Er zijn nog steeds een aantal extra
vrijwilligers nodig, opgave bij Robert (PD2RVH).

Stand van zaken HAMECC door Martin (PA0MBD)
Martin vertelt nog even in het kort wat dit evenement inhoudt. Momenteel zijn ze drukdoende fondsen te werven.
Inmiddels is er ook een stichting opgericht: Stichting HAMECC2018. Er wordt veel aan PR gedaan door middel van
nieuwsbrieven, website (http://www.hamecc2018.eu) en afdelingsbijeenkomsten bezoeken. Er is ook hulp van de
VERON (bijvoorbeeld aanwezigheid in kraam Friedrichshafen). Hulp wordt gevraagd aan Friese radioamateurs voor
het in de lucht brengen van 11-steden calls ten behoeve van de zogenaamde 11-steden marathon. Zolang deze
aanmeldingen nog wat vaag zijn, is nog steeds wat onduidelijk hoe één en ander er uit gaat zien. Operators voor
het station in de Blokhuispoort is niet een probleem. Stedenoperators vinden is moeilijker. Voor meer informatie
hoe je aan te melden zie: http://www.hamecc2018.eu/contact.

Kleine introductie bezoekers; 
Scoutinggroep (luchtscouts) de Drones in Drachten, Jeroen Scholte Deze nieuwe Scoutinggroep heeft nu 30 leden
en ze houden zich bezig met luchtvaart in volle breedte. Belangrijkste element is het vliegen met Drones. Zie voor
meer info op: https://nl.scoutwiki.org/De_Drones. Ze komen hier met name voor stukje promotie en zoeken tevens
radioamateurs voor deelname/ondersteuning aan de Jota/Joti.
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Financiën, Johannes (PE1LUB)
Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Korte samenvatting presentatie Jota/Joti en
radioamateurs, Paul (PA5UL)
Paul  (PA5UL)  noemt  zichzelf  Radioscout  en  is  dus
radioamateur  en  tevens  Regionaal  JOTA-JOTI  Adviseur
Rayon B (Groningen, Friesland, Drenthe). Hij vertelt zijn
persoonlijke  ervaringen  met  deze  twee  hobby’s.  Wij
krijgen een overzicht van het ontstaan en de betekenis
van het begrip Scouting, de Radio Interesse Stam (RIS),
de Jota/Joti en Paul’s deelnames aan vele internationale
Scouting Jamborees als radioamateur. De term Jamboree
komt  overigens  uit  het  Swahili  en  betekent
‘’samenkomst’’. Hier is trouwens een leuke video te zien
over 100 jaar scouting:
https://www.youtube.com/watch?v=VJwgws3_eyE

In 1957 is de geboorte van de JOTA (Jamboree on the Air) als idee van Les, G3BHK. Tot op heden vindt dit
evenement jaarlijks plaats in het derde volle weekend van oktober. Sinds 1996 is hier de JOTI aan toegevoegd. De
RIS, Radio Interesse Stam is opgericht in 1987.

De Landelijke Jota/Joti organisatie bestaat uit het Kernteam, 14  Regionale Jota/Joti Adviseurs, de Servicekring,
Scout FM en Scoutlink. Wereldwijd doen 500.000 scouts en tienduizenden radioamateurs mee aan de Jota/Joti. Het
is daarmee het grootste jaarlijkse georganiseerde jeugdevenement ter wereld.

Na  de  pauze  laat  Paul  ons  diverse  spel  ideeën  zien  in
combinatie  met de radio.  Verbindingen maken HF, VHF,
Echolink,  J-code  spellingsalfabet,  Hints  via
beeldverbinding,  Lichtmorse,  Lego-spel,  Blindeman,
Solderen  JOTA  bouwpakketje,  Vossenjacht,  QSL
ontwerpen & Toren pionieren. 

In Nederland doen ongeveer 25% van de Scouts mee (in
het Noorden ligt dat iets lager in verband met een zware
hike  vlak  ervoor).  Alles  staat  en  valt  met  deelname
radioamateurs. In het Noorden zijn zo’n 14 JOTA stations
actief.

Paul  wordt  uiteraard  bedankt  voor  zijn  interessante  presentatie  en  enthousiaste  manier  van  vertellen.  Roel
overhandigt de gebruikelijke attentie.

Rondvraag
Frank: komt de oorspronkelijke lezing van PA0GEW (lage frequenties) van vanavond nog aan de orde? Ja, komt
waarschijnlijk alsnog in Mei, 2017. Na mailwisseling met Frans Hamelink is gebleken dat deze lezing voorlopig is
vervallen door persoonlijke omstandigheden van Gerrit (PA0GEW)

Sluiting ca. 21h50
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Afdelingsbijeenkomst
Uitnodiging en agenda afdelingsbijeenkomst 4 april 2017
 
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 4 april 2017.
Zoals gebruikelijk in de Buorskip te Beetsterzwaag.
Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
 
1.       Opening en welkom
2.       Ingekomen stukken
1.       Financiën
2.       Presentatie DXpeditie VP6EU Pitcairn door Ronald, PA3EWP. Dit is een primeur!
3.       Pauze en eyeball QSO
4.       2de deel presentatie VP6EU
5.       Korte pauze
6.       Stemming VERON VR voorstellen; We gaan de voorstellen niet inhoudelijk behandelen dus zelf graag vooraf

bekijken op de VERON website
7.       Rondvraag
8.       Sluiting rond 22:00
 
 
Deze avond komt Ronald PA3EWP naar Beetsterzwaag om ons te vertellen over zijn DXpeditie naar de Pitcairn
Islands. Ronald is daar naar toe geweest van 16 februari tot 5 maart 2017 samen met: DJ9HX, DK2AMM, DL6JGN,
en zijn actief geweest met de call: VP6EU. Gewerkt werd er op 160 - 10m CW, SSB, RTTY. met twee Elecraft K3
tranceivers en een 1.3 en 600 watt amplifier.

Je bent van harte welkom om te luisteren naar dit verhaal.

PI4M marktkraam
Ook dit jaar tijdens de Friese Radio Markt zal contestgroep PI4M aanwezig
zijn met een verkoop stand. Op deze manier willen we ingebrachte spullen
aan de man brengen om onze plannen voor het komende jaar te kunnen
financieren. Heeft u thuis nog wat liggen dat u wilt doneren, neem dan
contact  op  met  onderstaande.  Graag  beoordelen  we  van  te  voren  de
waar. Ook afgedankte bossen coaxkabel zijn van harte welkom!

Namens contestgroep PI4M,
Laurens PD9X
lsierdsma@gmail.com
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Bezoek BB bunker in Grou.
Door Roel Pot PD0OYF
17 december 2016 is er op initiatief van Klaas Stienstra
PD0LDX met een grote groep een bezoek gebracht aan
deze bunker daterend uit de koude oorlog. Nu doet deze
bunker  dienst  als  museum om het  verleden levend te
houden en onze jeugd te blijven vertellen hoe het ging
lang geleden.

Gelukkig is er veel materiaal bewaard gebleven en is in
de  bunker  tentoon  gesteld.  Toen  wij  daar  op  bezoek
waren is er veel aandacht geweest voor het technische
deel  van  de  bunker.  Energie  voorziening,  ventilatie,
communicatie, bevoorrading, hygiene, er komt nogal wat
bij kijken als je met veel mensen lange tijd in een bunker
zou moeten bivakeren. We kwamen ook in een ruimte
waar de energie werd opgewekt en zagen dat er nog een
paar  stukken coax kabel uit een gat hingen. Vraag was
wat voor zenders hebben daar gehangen. Men vertelde
eigenlijk helemaal niks want een zender was uit te peilen
en het was juist de bedoeling dat ze deze bunker niet
konden  vinden.  Een  vervolg  op  onderzoek  naar  de
waarheid wat wel en niet geeft geen duidelijkheid maar
dat er zenders zaten was wel duidelijk.

Ook  Richard  Roolvink  Pa5rr  was  bij  deze  excursie
aanwezig  en  net  als  de  anderen  met  waardering
terugkijkend op deze mooie dag en gingen huiswaarts.
Een  tijd  later  net  na  een  ronde  van  het
NTA(Nederlandstalig  amateurnet)  hoorde  Richard  een
gesprek over een ritje naar de markt in Rosmalen tussen
Jan pa0ssb en Robert pa0ryl, het ging over vervoer naar
Rosmalen en daar noemde Robert  plots “er liggen nog
wat BB relais in de auto” die dus ook mee moesten naar
Rosmalen.  Pa5rr  zijn  aandacht  ging  dus  naar  het
verleden van die relais en kwam in contact met pa0ryl
en uiteindelijke resultaat was dat deze spullen niet naar
Rosmalen  zijn  gegaan  maar  via  pa5rr  naar  Grou  zijn
gegaan. Richard pa5rr heeft de spullen gehaald en later
overhandigd aan de vrijwilligers van het BB museum in
Grou. Uiteraard waren de heren daar geweldig blij met
de actie  van Richard  om toch weer wat  oude spullen
terug te krijgen naar  Grou.  Na een onderhouds beurt
zullen ze straks weer op de plek hangen waar destijds
ook soortgelijke zenders hebben gehangen.

Hebt  u  spullen  thuis  liggen  uit  de  bb  tijd  of  heeft  u
verhalen uit die tijd dan zijn de vrijwilligers daar erg in
geïnteresseerd.  Richard  pa5rr   bemiddelt  dan  in  het
contact: pa5rr@hotmail.com

Richard pa5rr dank voor de prachtige actie.
Foto’s van het bezoek en de actie van Richard: www.myalbum.com/friesewouden
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HamEcc2018
HamEcc 2018

Appelscha 27 maart 2017

HamEcc2018 het zal je als Friese zend en luisteramateur niet ontgaan zijn de laatste paar jaar maar toch even
terug in de tijd. September 2013 is Leeuwarden samen met Valletta ( malta )  uitgeroepen als culturele hoofdstad
in  2018.  Het  initiatief  om hier  als  radio  zendamateurs  iets  mee  te  doen  ontstond  kort  daarna  en de  Friese
verenigingen/afdelingen werden uitgenodigd om dit idee te bespreken. Conclusie was dat dit een bijzonder mooi
idee is waar iedereen aan mee kan doen. Een commissie is samengesteld en vele zaken komen aan de orde van
wat,  hoe, wanneer, waar  en vooral  hoe moet dit  allemaal.  De grote lijnen zijn uitgezet en het evenement is
geboren.

Wat willen we met dit evenement:
Friesland op de kaart zetten als mooie provincie waar het goed wonen/werken en recreëren is maar vooral de
wereld via onze radiofrequenties verbinden met onze mooie provincie. Het thema van LWD2018 is dan ook erg
toepasselijk: “ Het verbinden van mensen” en wat kunnen wij dat als zendamateurs bij uitstek goed, verbindingen
maken. Een van de mogelijkheden om aandacht te trekken is het gebruik van speciale roepnamen. Als cultureel
onderwerp is gekozen om de Friese steden te representeren en in de lucht te brengen. Deze steden worden
gekenmerkt door speciale roepnamen, waarvan de prefix is PF2018…. (PF voor Provincie Friesland) en de suffix
een afkorting van de stad, bijv. PF2018SNK (voor de stad Sneek). Deze roepnamen worden in de lucht gebracht
door de z.g. stedenoperators, die zodoende de 11-steden Marathon activeren.

De tweede manier is dat de individuele Friese radiozendamateurs hun eigen speciale roepnaam mogen hanteren,
wat inhoudt dat het cijfer in hun call wordt vervangen door 2018. PD0OYF wordt dan PD2018OYF etc. Dit vormt
geen onderdeel van de Marathon.

Daarnaast worden er evenementen georganiseerd als:
• headquarter station in Blokhuispoort.
• emigranten reünie.
• speciale projecten, waarbij suggesties vanuit het veld van harte  welkom zijn.  Zo’n project zou kunnen zijn

Sail Harlingen 2018.

De meeste verbindingen zullen op HF worden gemaakt, maar het is uitdrukkelijk ook de bedoeling om de VHF/UHF
banden  te  gebruiken.  De  belangstelling  voor  speciale  roepnamen  is  groot  en  hier  komt  nog  bij  dat
certificaten/awards verdiend kunnen worden, wat we ook zeker zullen promoten.

Wat is er tot nu toe gedaan.
Veel heel veel vergaderen, plannen bespreken, afspraken maken en ga zo maar door. We hebben vaak met de
hoofdorganisatie gesproken over onze plannen, en het blijkt ze weten niets af van onze radiohobby. Dus promotie
is  zeker  op zijn  plaats,  en  mede daarom hebben we bij  de  hoofdorganisatie  in  de  blokhuispoort  een plekje
gekregen om iets van onze hobby te laten zien. Daar zal in 2017 al een promotie stand ingericht worden, en later
ook een station ingericht worden van waaruit we verbindingen zullen maken. Er zijn gesprekken geweest met het
AT om speciale roepletters aan te vragen. We hebben een stichting opgericht om hiermee een goede aansluiting te
kunnen realiseren bij de hoofdorganisatie en ook subsidie/sponsor gelden te kunnen ontvangen. De Notaris heeft
onze stichting kostenloos ingeschreven in het stichtingen dossier en statuten geschreven samen met ons. Kamer
van Koophandel inschrijving is geregeld. We zijn bezig met een mooi plekje in de blokhuispoort en plaats voor
antennes is bekeken.

Kosten van dit project:
Al in 2014 zijn er contacten geweest met onze lokale verenigingen/clubs/afdelingen om een basis te hebben en de
meesten hebben toegezegd voor een bedrag ons te sponseren, dus een goed begin. Daarnaast zijn er verzoeken
gedaan aan onze 2 landelijke verenigingen om ons te sponseren en daar is voor 50 % positief op gereageerd, en
zelfs promotie materiaal is toegezegd. We willen dit project breed voor ons als zendamateur promoten dus gaan er
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vanuit dat de nog niet deelnemende afdelingen/verenigingen ook nog wel komen met een bedrag ter sponsering.
We zijn er van overtuigd dat dit een op amateurwereld veld innoverend karakter heeft wat in Nederland zijn
weerga niet kent.

Wat kun je als Friese zendamateur voor ons betekenen.
De kern van alle activiteiten is om door zoveel mogelijk amateurs zoveel mogelijk verbindingen te maken op zoveel
mogelijk banden en  in zoveel mogelijk modes. De Friese amateur heeft hierin het initiatief, de rest van de wereld
reageert hierop. 11-steden marathon Wij gaan onze eigen elfstedentocht maken! Gedurende het hele jaar 2018
zullen de Friese amateurs gezamenlijk de elf Friese steden met een eigen speciale roepnaam  in de lucht brengen,
zowel in HF als VHF/UHF. Hierbij wordt iedere maand een stad vertegenwoordigd en in december alle steden
tegelijk.  De bedoeling is om deze gelegenheid te gebruiken om Friesland te promoten, maar zeker om eens aan
“deze” kant van een pile-up te zitten. Gezien eerdere ervaringen is de belangstelling voor een dergelijk evenement
heel groot in de wereld. En wij zullen ze van dienst zijn! Iedere in Friesland gevestigde amateur met de juiste
licentie, kan, voor korte of langere tijd, een stad vertegenwoordigen vanaf de eigen home-locatie, gebruik makend
van de eigen apparatuur en programmatuur. Het is dus helemaal niet nodig of noodzakelijk dat een station in die
stad is gevestigd, je kunt voor alle steden uitkomen. Een amateur in Leeuwarden kan rustig voor Sloten uitkomen
en die jongens in Drachten kiezen de ene maand Workum en de andere maand Dokkum! Iedere stedenoperator
kiest z’n eigen voorkeur in dag, band, mode, tijdsduur. Deze keuzes worden door de stedenoperator zelf, in het
schema in deze website, vastgelegd. De stedenoperator logt de eigen QSO’s en stuurt die 1 X  per dag naar het
centrale log via een ADIF-file. Dit is wel een voorwaarde voor deelname. De operator hoeft zich verder niet druk te
maken  over  QSL-kaarten  etc.  De  centrale  organisatie  handelt  dit  na  2018  verder  af,  samen  met  de
certificaten/awards.

Het zou natuurlijk fijn zijn dat de operator bij zijn keuzes rekening houdt met een evenredige spreiding over de
beschikbare steden, modes en banden en vooral ook tijden. Het is natuurlijk een prima gelegenheid om de eigen
specialismen toe te passen. Wat zou het leuk zijn om SSTV-stations of EME-stations in de lucht te brengen. Gelet
op de ervaringen van andere culturele hoofdsteden kan de belangstelling uit de rest van de wereld best eens groot
zijn en is een pile-up goed mogelijk. Dit nodigt ons dus ook uit om gebruik te maken van diverse hulpmiddelen als
CLUBLOG, QRZ.COM, OQRS en dit soort mogelijkheden. Laat je niet ontmoedigen: dit wordt allemaal geregeld
vanuit de centrale post. Daarnaast zullen een stel bollebozen fungeren als coördinator per stad. T.z.t. kan iedere
Friese amateur zich aanmelden als “steden-operator” en zich een slag in de rondte werken, hees worden of blauwe
vingers krijgen. Dat is onze kant van de 11-steden marathon. Aan de andere kant van “de lijn” werkt alles buiten
Friesland (en vooral DX-stations) nog harder om alle Friese steden in CW, SSB en Digitaal  op zoveel mogelijk
banden te scoren. Hiermee zijn certificaten te verdienen (nieuwe, maar ook het aloude Friesland Award).  De
bijzonderheden worden in 2017 bekend gemaakt. Heb je interesse om mee te doen dan kun je je nu alvast laten
registreren  via  onderstaande  link.  Je  krijgt  dan  zo  nu  en  dan  een  nieuwsbericht  van  ons.
https://laposta.nl/f/ssm7qtwtsvfv

Bij voorbaat…….

Namens de werkgroep graag tot ziens.
Roel Pot PD0OYF
http://www.hamecc2018.eu
info@hamecc2018.eu
 

HamEcc2018
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Vrijwilligers gezocht.

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 27 mei 2017 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

Omroep zender museum.

Vrienden van het Omroep Zender Museum, in deze Nieuwsbrief
informatie  over  de  grote  veranderingen  in  het  OZM.   Het
Omroep  Zender  Museum  moet  verhuizen  Het  OZM  is  nu
gehuisvest in een bunker op het terrein van het voormalige
zendstation  in  Lopikerkapel.  Naast  het  monumentale
hoofdgebouw en de bunker staan op dit terrein nog meerdere
bijgebouwen. Afgelopen september is het historische Nozema
gebouw uit  1939 en het terrein met bijgebouwen door  KPN
verkocht aan een projectontwikkelaar. Het OZM heeft sindsdien
een gebruiksovereenkomst  met de nieuwe eigenaar voor de
bunker waar ons museum in is gehuisvest. Deze overeenkomst
is per 30 september aanstaande door de eigenaar opgezegd,
waardoor  het  OZM  de  bunker  moet  verlaten.  Dankzij  de
welwillende  medewerking  van  Alticom,  eigenaar  van  de
communicatietorens  in  Nederland,  hebben  we  nieuwe
huisvesting gevonden. Een deel van het overtollige materiaal bestemd 

voor de verkoop 

Het OZM gaat 2 verdiepingen gebruiken in de TV toren in IJsselstein.  Dit heeft de nodige consequenties omdat de
nieuwe ruimte aanmerkelijk kleiner is dan wat we nu hebben. We moeten onze collectie flink inkrimpen. Ook zijn er
in de toren strenge eisen op het gebied van veiligheid. Daardoor zal het ontvangen van bezoekers zoals we nu
doen tot onze spijt niet meer mogelijk zijn. We zoeken nog naar mogelijkheden om tenminste een deel van onze
collectie voor publiek toegankelijk te houden.  Laatste mogelijkheid voor bezoekers In verband met de komende
verhuizing is het niet meer mogelijk het OZM te bezoeken, met uitzondering van het weekend tijdens de open
Museumweek op 8 en 9 april. We verwachten dan net als afgelopen jaren weer veel bezoekers te ontvangen.
Verhuizen,  zeker  als  je  kleiner  gaat  'wonen',  gaat  altijd  gepaard  met  opruimen.  Wij  gunnen onze  overtollige
materialen en apparaten een zo goed mogelijke nieuwe bestemming. Daarom zal er tijdens het open weekend een
verkoop zijn van apparaten, onderdelen, meetapparatuur, radio's en TV's  die overbodig of dubbel zijn dan wel niet
tot de kerncollectie van ons museum horen. Mogelijk komen er daarna nog meer verkoopdagen. Dat zal  dan
bekend worden gemaakt via de website en/of Nieuwsbrief. 
De OZM huisvesting in de loop der jaren Het Omroep Zender Museum was ten tijde van de oprichting in 2005
gevestigd in de kelder van het Wereldomroep zendgebouw in de Flevopolder. De historische apparaten die her en
der in Nozema gebouwen stonden kregen hier een vaste plek. 
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Bezoekers  ontvangen  was  praktisch  niet  mogelijk.  Zelfstandig
konden we het beveiligde gebouw niet in. Onze collectie stond er
veilig totdat in 2007 de Wereldomroep stopte met het uitzenden
vanuit Nederland. Het gebouw moest leeg worden gemaakt. Op
het terrein van het Nozema gebouw in Lopikerkapel konden we
daarna intrek nemen in een bunker uit de koude oorlogstijd. In
die  bunker  stond  voor  een  deel  nog  operationele  apparatuur,
maar  het  overgrote  deel  werd  voor  opslag  gebruikt.  De  hele
zomer van 2008 zijn we druk bezig geweest om de bunker flink
op te ruimen en de KPN archieven in enkele ruimtes onder te
brengen. Daarna hebben we al ons materiaal van de kelder in de
Flevopolder verhuisd naar de bunker. In oktober 2008  is  het
OZM op de nieuwe locatie geopend. Extra Nieuwsbrief vanwege
de opening Omroep Zender Museum in de bunker in Lopikerkapel

       Enkele apparaten in de kelder van het 
   zendgebouw 

in 2008 Vanaf die tijd was het mogelijk om bezoekers te ontvangen. In totaal zijn er vanaf 2009 tot nu  zo'n 2100 
bezoekers in de bunker geweest.  Sinds 2008 is het aantal operationele ruimtes dat KPN in de bunker nodig had 
langzamerhand verminderd en kon het OZM steeds uitbreiden. Nu is praktisch de hele bunker in gebruik bij het 
OZM.  Aanvankelijk konden we alleen apparaten laten zien, maar door de inzet van alle vrijwilligers kregen we 
steeds meer apparaten werkend. Zo konden we de hele keten van analoge en digitale radio en TV laten zien.  
Werkende apparatuur zullen we op de nieuwe locatie niet meer kunnen demonstreren.  

Donaties  aan  het  OZM  Naast  bedrijven  hebben  ook  veel
particulieren  documenten  en  apparaten  aan  het  OZM
geschonken. Omdat we moeten inkrimpen kunnen we helaas niet
alles  bewaren.  Als  u  in  het  verleden apparaten  aan  het  OZM
heeft  gedoneerd  en  u  wilt  uw apparaat  terug  kunt  u  via  de
website voor 3 april contact opnemen met het OZM.  Hoe gaat
het OZM nu verder? Het OZM gaat verder! De stichting Omroep
Zender Museum blijft gewoon bestaan. We werken aan plannen
om toch voor het publiek zichtbaar te blijven. 

werkende zender  

Dit kan bijvoorbeeld door het geven van lezingen op locatie of het inrichten van tijdelijke exposities bij anderen.
Ook de website blijft uiteraard 'in de lucht'. En de Nieuwsbrief blijft ook bestaan, zodat u op de hoogte blijft van
het wel en wee van het OZM. 
 
Van bunker laag bij de grond naar toren hoog in de lucht. 
 
   
Nieuwsbrief  Stichting Omroep Zender Museum Redactie Rein Simonse Foto’s Rein Simonse Wilt u reageren?  
Mail naar nieuwsbrief@omroepzendermuseum.nl
Website: www.omroepzendermuseum.nl Disclaimer:  zie website OZM 
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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:

PE1LUB PACC Contest                    321 QSO's 8 Pnt.
PE1LUB    ARRL Intern. DX Contest          31 QSO's 1 Pnt.
PA1NHZ   ARRL Intern. DX Contest         221 QSO's 6 Pnt.
PE1RWL    EA PSK63 Contest                 29 QSO's 1 Pnt.
PD0MBY    Russian DX Contest              105 QSO's 4 Pnt.
PD9X      Russian DX Contest              311 QSO's 8 Pnt.
PA1NHZ    Russian DX Contest              357 QSO's 9 Pnt.
PE1RWL CQ WW WPX Contest   40 QSO's 1 Pnt.
PA10A CQ WW WPX Contest           1158 QSO's      25 Pnt.
PA0ZH CQ WW WPX Contest 201 QSO's 6 Pnt.
 

Stand  7110 QSO's 177 Pnt.
 

Landelijke Open Dagen 
bij Radioamateurs 2017

Landelijke open dagen bij de radioamateurs 2017 De
landelijke Open Dagen bij Radioamateurs (ODR). Er
is  al  verschillende  keren  over  gesproken,  maar  in
2017  gaat  het  dan  echt  gebeuren.  Het  doel:
Landelijke  aandacht  voor  amateurradio  en  de
VERON.

22 t/m 30 april
In de week van 22 t/m 30 april laten radioamateurs
zien waarom hun vrijetijdsbesteding zo boeiend is,
want  positieve  PR  naar  de  buitenwereld  kan
amateurradio goed gebruiken!

Iedereen kan mee doen, als  afdeling contestgroep,
interesse-  groep  of  individueel.  Zolang  er  maar
VERON leden bij de organisatie betrokken zijn.

Wat is de bedoeling?
Promotie van amateurradio en de VERON. Iedereen
die  meedoet  aan  de  ODR  kan  daar  zijn  eigen
invulling  aan  geven.  Van  het  openen  van  de
afdelingsruimte en bezoekers zelf verbindingen laten
maken tot het tentoonstellen van zelfbouwprojecten.
Of van een velddag opstelling tijdens Koningsdag tot
leuke  soldeer-  projectjes  voor  de  jeugdige
bezoekers.

Hulp van de PR-Commissie
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De PR-Commissie heeft e.e.a. voorbereid aan promotiemateriaal, zoals een Promotiekrant; Er wordt een echte 
krant gedrukt ”De Radioamateur”. Deze staat boordevol artikelen over de verschillende aspecten van amateurradio
en artikelen over het werk van de VERON. Een mooi stuk promotiemateriaal wat ook na de Open Dagen nog goed 
gebruikt kan worden. Lokale persberichten: Om je te helpen om de Open Dag in de regio te promoten, heeft de 
PR-Commissie een standaard persbericht geschreven. Die kun je naar de redacties van lokale media sturen. Denk 
aan huis-aan-huis bladen, websites en sociale media die lokaal nieuws brengen. Landelijk en regionale 
persberichten: De PR-Commissie promoot de ODR bij landelijke en regionale media. Van SBS6 tot RTV Oost en van
Algemeen Dagblad tot NU.nl. Iedere deelnemer of deelnemende groep krijgt posters om op verschillende plaatsen 
op te hangen. Op de posters kunnen datum tijd en locatie zelf ingevuld worden. Tips en checklist, We geven je een
lijst met tips en een checklist om je een stuk op weg te helpen. Aanmelden, Wil je meehelpen om amateurradio 
eens flink positief in het nieuws te brengen? Als groep, afdeling of individueel tijdens de landelijke Open Dagen bij 
Radioamateurs 2017? Meld je dan aan via het contactformulier van de PR-Commissie, geef ook aan welke 
activiteiten je wil ondernemen. Aanmelden kan tot 1 april a.s.

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V 

Zaterdag 1 April LZ Open 40m Contest
Tijden: 04:00 - 08:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 40 meter
Uitwisselen: 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.E lk gewerkt station mag telkens na 30 minuten 
nogmaals gewerkt worden.

Volledige reglement: www.lzopen.com/lzocc40/index.htm

Zaterdag 1 / Zondag 2 April SP DX Contest
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC Werken met: Stations in Polen.
Mode: CW en SSB Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Poolse stations geven RST + provincie (1 

letter) N1MM Call history bestand
Volledige reglement: http://spdxcontest.pzk.org.pl/en/index.php

Zaterdag 1 / Zondag 2 April EA RTTY Contest
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Spaanse stations geven RST + provincie 
Volledige reglement: http://concursos.ure.es/en

Maandag 3 April  RSGB 80m Club Championship
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: CW Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r80mcc.shtml
 
Zaterdag 8 / Zondag 9 April Japan International DX Contest
Tijden: za 07:00 - zo 13:00 UTC Werken met: Stations in Japan.
Mode: CW Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + CQ-Zone (Nederland en België is 14) Japanse stations geven RST +

Prefecture-nummer
Volledige reglement: www.jidx.org/jidxrule-e.html
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Zaterdag 8/ Zondag 9 April DIG-QSO Party
Tijden: za: 12:00 - 17:00 UTC 10, 15 en 20 mtr

zo: 07:00 - 09:00 UTC 80 mtr
zo: 09:00 - 11:00 UTC 40 mtr 

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: zie tijden
Uitwisselen: RST + DIG-nummer niet leden geven alleen RSTN1MM Call history 

bestand
Volledige reglement: www.dig-pa.net/qso-party.asp
  
Zaterdag 8/ Zondag 9 April OK-OM DX Contest SSB
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 OK/OM stations geven RST + districtcode

N1MM Call history bestand 
Volledige reglement: http://okomdx.crk.cz/

Zaterdag 8 April / Zondag 9 April Yuri Gagarin Contest (GC)
Tijden: 21:00 - 21:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + ITU-Zone (Nederland en België is 27)
Volledige reglement: http://gc.qst.ru/en/
 
Woensdag 12 April RSGB 80m Club Championship
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: SSB Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r80mcc.shtml
 
Vrijdag 14 / Zaterdag 15 April Holyland DX Contest
Tijden: 21:00 - 21:00 UTC Werken met: Stations in Israël.
Mode: CW, SSB, en digi-mode Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Stations uit Israël geven een "area-code" 
Volledige reglement: www.iarc.org/iarc/#HolylandContest
 
Zaterdag 15 April ES Open HF Championship
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC 4 perioden van 1 uur
Werken met: Stations in Estland.
Mode: CW en SSB Banden: 40 en 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Elk station mag per periode 1x per band 

en per mode gewerkt worden.
Volledige reglement: www.erau.ee

Zaterdag 15 / Zondag 16 April Worked All Provinces of China DX Contest (WAPC)
Tijden: 06:00 - 05:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.  
Mode: CW en SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Chinese stations geven RST + Provincie-

afkorting (2 letters)
Volledige reglement: www.mulandxc.org/category/wapc-contest

Zaterdag 15 / Zondag 16 April CQ Manchester Mineira DX Contest
Tijden: 12:00 - 23:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + continent afkorting (EU) CWJF leden geven de toevoeging M, QRP 

Q en YL's Y N1MM Call history bestand
Volledige reglement: www.cqmmdx.com
  

 April 2017 CQ Friese Wouden Pagina 12 van 17

http://www.cqmmdx.com/
http://www.mulandxc.org/category/wapc-contest
http://www.erau.ee/
http://www.iarc.org/iarc/#HolylandContest
http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r80mcc.shtml
http://gc.qst.ru/en/
http://okomdx.crk.cz/
http://www.dig-pa.net/qso-party.asp


Zaterdag 15 / Zondag 16 April YU DX Contest
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 YU stations geven RST + districtcode (3 

letters)
Volledige reglement: www.yudx.yu1srs.org.rs

Maandag 17 April (2e Paasdag) Deutschland Contest
Tijden: 06:00 - 09:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Mode: CW Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun DOK
Volledige reglement: www.dtc-online.de
   
Maandag 17 April (2e Paasdag) OM Low Power Spring Sprint
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Mode: CW Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001+QTH locator (4 karakters)+categorie
Volledige reglement: www.cq.sk/download/ss_10_rules.pdf

Maandag 17 April (2e Paasdag) DARC Ostercontest
Tijden: 15:00 - 17:30 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB. Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
Volledige reglement: www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/ostern
Let op: Nadat een QSO gemaakt is verlaat het CQ-gevende station de frequentie. Het station dat aanriep mag nu 
dus CQ geven.
 
Donderdag 20 April RSGB 80m Club Championship
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: Data Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r80mcc.shtml
 
Zaterdag 22 / Zondag 23 April SPDX RTTY Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Poolse stations geven hun provincie (1 

letter)
Volledige reglement: www.pkrvg.org/strona,spdxrttyen.html
 
Zaterdag 22 / Zondag 23 April UK/EI DX contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Mode: CW Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 UK/EI stations geven ook hun district-code
Volledige reglement: www.ukeicc.com/which-contest/uk-ei-dx-contest
  
Zondag 23 April UA1DZ Memorial Cup
Tiijden: 13:00 - 18:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + QTH Locator (4 karakters) Russische stations uit SP en LO oblasts 

geven RST+District
Volledig reglement: www.ua1dz.ru/articles.php?article_id=50
  
Zondag 23 April BARTG Sprint 75
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY 75 Baud Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: volgnummer, vanaf 001 (geen RST)
Volledige reglement: www.bartg.org.uk/sprint75contest.asp
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Zaterdag 29 / Zondag 30 April Helvetia Contest
Tijden: 13:00 - 12:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, SSB, PSK31, PSK63 en RTTY Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Zwitserse stations geven ook hun kanton 

(2 letters) Met ingang van 2017 is dit een world-wide contest
Volledige reglement: http://uska.ch

Bron: w  ww.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: dagelijks op     3.603 MHz LSB +/- QRM vanaf 17:30u.  
Friese Merenronde: dagelijks op 145.2875 MHz FM vanaf 22:00u.

Wekelijks: 

D-Star Ronde: iedere dinsdag op 438.400 MHz GMSK via  PI1DRA  vanaf 20:30u.
Pronkjewail-ronde: iedere woensdag op 145.750 MHz FM via PI3GRN vanaf 19:00u.
Friese Wouden-ronde: iedere vrijdag op 144.340 MHz USB vanaf 21:00u.
QRP SSB-ronde: iedere zaterdag op     3.795 MHz SSB +/- QRM vanaf 10:30u.
10 meter-ronde: iedere zaterdag op   29.550 MHz FM vanaf 21:00u.
Hunebed-ronde: iedere zondag op 145.275 MHz FM. RX via PI2ASN vanaf 10:30u. 
QRP CW-ronde: iedere zondag op     3.560 MHz SSB +/- QRM vanaf 11:00u.
Friese-ronde: iedere zondag op     3.660 MHz LSB +/- QRM vanaf 11:30u.
Meppel-ronde: iedere zondag op 145.650 MHz FM via PI3MEP vanaf 12:00u.
Munt-ronde: iedere zondag op 145.700 MHz FM via PI3HVN vanaf 20:00u.
Drachtster Kei ronde: iedere zondag op 145.475 MHz FM vanaf 11:30u.
DMR ronde: iedere zondag via PI1DRA 438.000 Mhz mode 4FSK TDMA vanaf 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, 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.

April 2017

Di. 04 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing:
Ronald PA3EWP over zijn DXpeditie naar
de Pitcairn Islands.

Mei 2017

Di. 02 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing:

Bestuur 

Voorzitter 
Roel Pot PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel: 06-44068957
voorzitter  @a63.  org

Secretaris 
Bert Kamminga
PA1BK
Lisdodde 50
9207 AS Drachten
Mobiel: 06-51083384
secretaris@a63.org

Penningmeester 
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ  Ureterp
Tel: 0512-302321
penningmeester@a63.org
giro 49 27 356

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

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

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

Kopij inleveren vóór 
de 22ste van de 
maand.

Medewerkers

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

lezingen
Frans Hamelink
PA1NHZ 
Hoofdweg  307
8475 CC  Nijeholtpade
Tel: 0561-688885
fshamelink@hetnet.nl

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

Antenne-analyzer
Tamme Hofstee
mail: pa3gjd@a63.org

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

Ontstoringskoffer
Jan Janssen 
PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ  Drachten
Tel: 0512-525491
bci.koffer@a63.org

Contestgroep 
PI4M
Kor de Vries
PAØKDV
Bommegaerde 1
9244 AE  
Beetsterzwaag
Tel: 0512-382262
pi4m@a63.org

Beheer 
Verenigingscall 
PI4EME
Johannes Blom 
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ  Ureterp
Tel: 0512-302321
penningmeester@a63
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