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Van de voorzitter.

Voorjaar,  herfst  of  bijna zomer we hebben de afgelopen weken alle  jaargetijden meegemaakt.  Tijd  voor een
soldeer project of ga je de natuur in het maakt niet uit als je maar geniet van alles wat je doet, wij zijn alweer op
pad met de camper deze mei vakantie. 

De Frm commissie is  druk bezig met de voorbereiding van de 39e Friese radio markt.  Binnen het bestuur is
kortgeleden gesproken over de taakverdeling van de verschillende bestuursleden waar we na de zomervakantie
nog weer over gaan praten. Frans PA1NHZ en Joeke PA0VDV zijn aanwezig geweest bij de VR verenigingsraad en
hier verderop kunt u daar een verslag van lezen  

En je hebt vast al eens gehoord van hamecc2018 een project in fryslân waar alle 11 steden geactiveerd zullen
worden op de amateurbanden meer info zul je ook op de 39e Frm kunnen krijgen. 

Onze laatste afdelingsavond voor de zomer is al weer bijna zover en wie onze spreker zal zijn leest u verderop in
deze cq. Ga je een reis maken deze zomer en neem je een zender mee maak dan eens een klein verslag van je
belevenissen. 

Het bestuur wenst jullie allen alvast een fijne zomer, maar eerst nog naar de radio markt op 27 mei, jij komt toch
ook?  En oh ja ben je al vrijwilliger op de frm? Aanmelden kan via vrijwilliger@a63.org

Apeldoorn 25 april,
Roel Pot pd0oyf 

mei 2017 CQ Friese Wouden Pagina 1 van 11

http://www.a63.org/
mailto:vrijwilliger@a63.org
mailto:redactie@a63.org?subject=CQ%20Friese%20Wouden


Verslag van de ledenavond
Verslag Afdelingsbijeenkomst van 4 april 2017, Bert (PA1BK)

Aanwezig
Presentielijst is getekend door 24 personen, inclusief Bestuur en spreker.
Afwezig zijn gemeld Frans (PA1NHZ) en Joeke (PA0VDV).

Opening en welkom (voorzitter, PD0OYF)
Roel heet alle aanwezigen welkom. In bijzonder onze spreker van vanavond; Ronald (PA3EWP) en enkele gasten
waaronder: Alfred (PA7AL), René (PE1L), Jos & Ronald.

Verslag vorige bijeenkomst
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de Jaarvergadering van 7 maart 2017.

Ingekomen stukken (secretaris, PA1BK)
1. VR 2017 voorstellen
2. Amendement op VR voorstel 8 door Frank PF5T
3. Amendement op VR voorstel 4 door Afdeling A40 Twente zelf
4. Aankondiging Radio Vossenjacht Amersfoort; de 80m Piet Wakkerjacht
5. SK binnen gekregen via afdeling Friese Meren: Ben Lampe PAoBLB, overleden in januari

Financiën (penningmeester, PE1LUB)
Geen bijzonderheden.

Presentatie DXpeditie VP6EU Pitcairn door Ronald, PA3EWP
Dit is een primeur! Ronald start ca 19:40, onderbroken door pauze rond 21:00
en einde was ca. 22:15.

Ronald is vanaf 1994 jaarlijks actief in één of meerdere DXpeditie’s.

Pitcairn , ontdekt door Captain Cook in 1767, is een van de meest geïsoleerde
eilanden  op  aarde  en  is  alleen  te  bereiken  met  een  boot.  Er  vaart  een
bevoorradingsschip elke 3 maanden naar toe. Door een gunstiger vaarschema
begin 2017, was het mogelijk 18 dagen op het eiland te verblijven. Op het
eiland wonen nu ongeveer 50 mensen. De bewoners zijn het nageslacht van de
muiters van de Bounty welke hier gezonken is. Ze krijgen allemaal een vast
inkomen voor onderhoud van het  eiland en de gebouwen. De eerste bewoner
was Fletcher Christie.

Het team bestond uit Hans DL6JGN (teamleider), Uwe DJ9HX, Ernö DK2AMM en
Ronald  PA3EWP.   Er  werd  gewerkt  met  Elecraft  K3  en  K2  trancievers  en
homebrew eindtrapjes van een Watt of 800. Gebruikte antennes waren diverse
verticals, een Hexbeam voor 6-20 meter, een 80 meter vertical, een inverted-L voor 160 meter (18 meter verticaal
mbv een Spidermastje en 22 meter horizontaal) en een beverage.

Overdag werden vele QSO’s gelogd. Meestal werd de band
geactiveerd waarop Europa het best te  werken was.  Per
dag  werden  gemiddeld  2.000  QSO’s  gemaakt.  In  totaal
bijna 40.000 waarvan zeker 30% Europa was. Ronald heeft
zelf alle QSO’s op 160 gemaakt. In totaal 673 waarvan 246
Europeanen. 10 Nederlanders en 10 Belgen.

De totale kosten van deze DXpeditie zijn ongeveer €9.000
per  persoon  geweest.  Dit  is  exclusief  de  ontvangen
sponsorgelden.  Na  aftrek  hiervan  verwachten  ze  uit  te
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komen op ca. €5.500 per persoon. Meeste donaties komen van DX verenigingen waarvan de meeste uit Europa.
Grootste sponsor was de GDXF.

Tot slot geeft Ronald nog een aantal  operating tips voor
aanroepende  stations  hoe  te  handelen  in  de  pile-up  bij
DXpedities:

1. Luisteren,  luisteren  en  luisteren,  hoe  werkt  de
operator, welke volgorde wordt gebruikt.

2. Agressief aanroepen (paar keer achter elkaar met
seconde  pauze),  volledig  call,  en  als  call  OK
genomen is, niet nogmaals herhalen.

3. Ga geen politie agent spelen.
4. Met gebruik CWskimmer, zijn meerdere  QSO’s op

dezelfde  frequentie  bijna  niet  meer  mogelijk:
teveel stations duiken op die frequentie.

Ronald heeft ook alweer twee nieuwe DXpedities op het programma staan:
1. Nieuwe NL DXpeditie naar: Jernsey, eind dit jaar met Belgische groep (vier man sterk)
2. Begin volgende jaar weer ergens in Pacific met de Duitse groep

Ronald wordt uiteraard bedankt voor zijn interessante presentatie en jaloersmakende verhaal. Roel overhandigt de
gebruikelijke attentie.

Stemming VERON VR voorstellen
Helaas zijn een groot aantal leden inmiddels naar huis gegaan, vermoedelijk vanwege het late tijdstip als gevolg
van de lange lezing. Hiervoor biedt het bestuur zijn verontschuldigingen aan. We zullen de stemming van de VR
voorstellen volgend jaar weer voor de pauze behandelen.  De stemming is in aanwezigheid van het volledige
bestuur uitgevoerd en gecontroleerd. Aantal stemmers: 9.

De uitslag van de stemming is als volgt (amendement van afdeling A40 op voorstel 4 hebben we niet behandeld):

# VOOR # TEGEN # ONTHOUDING UITSLAG
VOORSTEL 1 HB 8 1 VOOR

VOORSTEL 2 A54 ETTEN-LEUR 4 2 3 VOOR

VOORSTEL 3 A40 TWENTE 7 2 VOOR

VOORSTEL 4 A40 TWENTE 2 7 ONTHOUDING

VOORSTEL 5 A24 DOETINCHEM 7 2 TEGEN

VOORSTEL 6 A17 GOUDA 4 5 ONTHOUDING

VOORSTEL 7 A22 ZUID-LIMBURG 4 5 ONTHOUDING

AMENDEMENT A63 -VOORSTEL 8 A13 7 1 1 VOOR

VOORSTEL 8 A13 EINDHOVEN 1 7 1 TEGEN

VOORSTEL 9 A19 GRONINGEN 4 4 1 TEGEN (verworpen)

STEM A63
VOORSTEL

Toelichting voorstel 9: gezien de statuten, Artikel 13, lid 7; bij staken stemmen betreffende zaken geldt voorstel als
verworpen.

Rondvraag
Geen rondvraag

Sluiting rond 23h00
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Afdelingsbijeenkomst

Uitnodiging en agenda afdelingsbijeenkomst 2 mei 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 2 mei 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.       Lezing/discussie over de antenneanalyzer en andere apparatuur
3.       Pauze en eyeball QSO
4.       2de deel lezing/discussie
5.       Rondvraag
6.       Sluiting

 

Verslag VR vergadering 22-04-2017

Namens de afdeling bezochten  Joeke, PA0VDV en ik de VR vergadering in Apeldoorn. We waren ruim op tijd en
hadden voldoende tijd voor koffie met gebak en onderling QSO met verschillende amateurs. De vergadering werd
op tijd door de voorzitter  geopend.  Na de gebruikelijke vergader punten werd gememoreerd dat Jan Jansen
PA0JMG  is afgetreden als voorzitter van de EMC commissie maar wel beschikbaar blijft als adviseur. Ook in de PR
commissie  vond  er  een  verandering  plaats  Jean-Paul  Sluijs,  PA9X  verlaat  de  deze  commissie  wegens  het
veranderen van baan, uit de handen van de voorzitter mocht hij een nieuwe CW keyer ontvangen. Bij deze vraag
ik U om eens om op de VERON site onder PR commissie te kijken wat JP zo al voor de VERON heeft gedaan. Ook
Guido v.d. Berg, PA0GMM  ontving een geschenk voor zijn 45 jaar als lid van het bestuur en voor zijn bijdrage in
juridische zaken voor ons als amateur.

Er is een onderzoek geweest waaruit blijkt dat Electron zeer goed wordt ontvangen door de leden en dat ook de
inhoud zeer wordt gewaardeerd. Maar meer input van de leden is gewenst. Meer promotie door Electron zou
gewenst zijn maar tot dusver is er van instellingen zoals wachtkamers en bibliotheken weinig interesse getoond, zij
kunnen Electron zonder kosten verkrijgen. Als U uw gelezen Electron eens ergens achterlaat kan dat misschien
helpen om de aandacht voor onze hobby te vergroten.

Er is ook een oproep gedaan om de VERON style meer door te voeren op de site’s van de verschillend afdelingen
zodat meer uniformiteit ontstaat. In het Amateur Overleg (AO)  is er op dit moment een discussie gaande over de
status van de N-amateur, dit onder de naam her-ijking. De voorstellen zullen moeten komen van de VERON en de
VRZA en zullen in overleg met het AT uit gewerkt  worden. Uit de zaal kwam als suggestie dat als de N-amateurs
meer privileges willen zij  hier maar voor moeten studeren, vorig jaar meer op 23 cm en nu meer power (zie
voorstel 9 A19 Groningen). Dit zijn dus vraagstukken die in het amateur overleg meegenomen zullen worden.

Er waren twee voorstellen welke betrekking hadden op de EMC problematiek, een voorstel werd ingetrokken en
een aangenomen. De EMC commissie gaat door op de oude voet, dus de suggestie dat PLC is opgelost is onterecht
het blijft de aandacht van de commissie houden. Wij als amateurs moeten storingen melden bij het AT en de
commissie anders zullen we het afleggen tussen allerlei storingen, en wordt het uit oefenen van onze hobby op de
duur onmogelijk, op sommige plaatsen is dat al zo.

Een ander probleem is het respect op de band. Er zijn situaties dat het er zo te keer gaat waar de honden geen
brood van lusten. Het radio amateurisme is ook een afspiegeling van de maatschappij maar laten we ons niet
verlagen in deze discussies dan kun je beter naar een andere frequentie gaan dan mee te doen in deze discussies
die nergens naar leiden en ook geen oplossing biedt.
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Op dit moment vinden de Landelijke Open Dagen bij de Radioamateurs plaats van 22 t/m 30 april. Als u in de
gelegenheid bent nodig dan  eens wat belangstellenden uit. Op de VERON site kunt u diverse activiteiten vinden.
Kijk ook eens onder Jeugd@Veron.nl.

Wat de uitslag van stemming over de voorstellen betreft en de toespraak van onze algemene voorzitter Remy
Denker, PA3AGF verwijs ik graag naar de VERON site waar dit allemaal te vinden is. Het amendement wat A63 op
voorstel 8 had ingediend is verworpen, maar kan wel ingediend worden als nieuw voorstel volgend jaar. Ik was
onvoldoende geïnformeerd om de motivatie van dit amendement te verdedigen of uit leggen, volgend jaar beter.

Mede namens Joeke v.d. Velde, PA0VDV
Frans Hamelink, PA1NHZ       
          

SK Dirk Nielsen PD1AEY
Na een jarenlange moedig gedragen strijd is Dirk Nielsen PD1AEY op Donderdag 16 maart j.l. op 71-jarige leeftijd
overleden. Hij bleef altijd optimistisch. Hij was een oprecht, eerlijk en vriendelijk man en beleefde veel genoegen
aan zijn hobby. Hij heeft zich ook lange tijd ingezet voor de vredesbeweging en was bereid een ieder wel ergens
mee te helpen. 

73'  A. Dijkstra, PA3CXU. 

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:

PA0ZH     SP DX Contest                    26 QSO's 1 Pnt.
PA0MBD    YU DX Contest                    85 QSO's 3 Pnt.
PA0MBD    CQ Manchester Mineira DX Conte  108 QSO's 4 Pnt.
PA0MBD   UKEI DX Contest                 209 QSO's 6 Pnt.
PA0ZH     SP DX RTTY Contest              115 QSO's 4 Pnt.
PD9X      SP DX RTTY Contest             144 QSO's 4 Pnt.
                              
                              Totaal     7797 QSO's en   199 Pnt.
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Beste radioamateurs,

In het kader van de VERON Open Dag radioamateurs organiseert de VERON afdeling Friese Meren A62 op zaterdag
6 mei 2017 haar Open Dag op het opleidingschip (O/S) Roermond van de Zeekadetkorps Lemmer. Deze open dag
wordt gemeenschappelijk georganiseerd met het Zeekadetkorps Lemmer, de KNRM post Lemmer en de Brandweer
Lemmer.

Op zaterdag 6 mei 2017 is het de OS Roermond al vanaf 9.00 uur LT geopend en de laatste rondleiding start
omstreeks 15.00 uur LT.
 
Aan boord van de OS Roermond zijn 2 ruimtes voor ons radioamateurs beschikking, te weten:
*  een ruimte om spullen tentoon te stellen of iets te presenteren
*  een shack met een Yaesu 847 en een Kenwood D700
*  evt. is er nog een 3e ruimte beschikbaar om HF en VHF/UHF te scheiden

Voor HF is een langdraad-antenne met een MFJ tuner beschikbaar (PL-plug)
Voor VHF/UHF is er een Diamond X30 beschikbaar (N-plug).

Ook eigen apparatuur meenemen is mogelijk (denk aan evt. verloopjes en een voeding, we hebben gewoon 230
wissel aan boord) en net als de laatste 2 bijeenkomsten in Bolsward, kun je jou zelfbouw spullen demonstreren en
presenteren.  De  landelijke  VERON  heeft  een  doos  promotie-materiaal  ter  beschikking  gesteld.  Een  ideale
gelegenheid om onze hobby te promoten en te laten zien.

De inwendige mens wordt door de zeekadetten in de kombuis van de OS Roermond verzorgd (koffie/thee/fris).
Voor de lunch kan worden voorzien (kosten € 1,00) of een eigen lunchpakket meenemen.

Graag vooraf contact opnemen met Jacob (PE1OTB) via jacobbreimer@online.nl
Voor de locatie zie: www.zkklemmer.nl

73, Jacob PE1OTB
verbindingsofficier O/S Roermond

Vossenjacht te Olterterp

Kom voor een fijne wandeling en het testen van uw peilvaardigheid naar Hotel-Restaurant "Het Witte Huis" te 
Olterterp op Hemelvaartsdag 25 u mei a.s. Want op die dag nodigt de VERON afdeling Friese Wouden (A63) u uit 
voor de Noordelijke Bekerjacht!

Inschrijving start vanaf 11:00u. U ontvangt een kaart van het gebied waar u 4 vossen kunt aantreffen die 
uitzenden op 2m. U hoort ook een baken uitzenden; Hiervan is het de bedoeling is dat u deze zo precies mogelijk 
in kaart brengt ZONDER DIT BAKEN DAADWERKELIJK OP TE ZOEKEN.

U neemt zelf een 2m peilontvanger mee of u huurt een voor een gering bedrag bij de organisatie. Vooraf 
reserveren is mogelijk! Andere zaken die u meeneemt naar de start zijn een potlood en een kompas o.i.d.
Een handig klembordje om de kaart aan vast te klemmen kan ook goed van pas komen! 
Nadere instructies krijgt u bij de start. Nadat u zich ingeschreven heeft kunt u starten op een door u gekozen 
tijdstip tussen 11:00u en 12:00. 
U krijgt 2 uur tijd om te peilen en vossen te vinden. De peiling die u maakt van het baken is het belangrijkste 
criteria voor het winnen van deze jacht dus hardlopen levert geen extra punten op. Totaal geschatte loopafstand: 4
à 5 kilometer.

Adres "Het Witte Huis":
Van Harinxmaweg 20
9246 TL OLTERTERP
WGS84 (decimalen) N53.066665  E6.104310

Vragen, reservering of u vooraf aanmelden kan via E-mail:  ardf@a63.org
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V 

Maandag 1 Mei AGCW QRP/QRP Party
Tijden: 13:00 - 19:00 UTC Werken met: QRP stations werken met andere QRP stations
Mode: CW Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 + Klasse
Volledige reglement: www.agcw.org

Maandag 1 Mei 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

Zaterdag 6/ Zondag 7 Mei ARI DX Contest
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, SSB en RTTY (RTTY niet op 160m)

Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Italiaanse stations RST + provincie (2 

letters)
Volledige reglement: www.ari.it

Woensdag 10 Mei 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 13 / Zondag 14 Mei CQ-M Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 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 
Volledige reglement: www.cq-m.ru/en
   
Zaterdag 13 / Zondag 14 Mei  Portuguese Navy Day Contest
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer + CQ Zone Leden van de Portugese marineclub NRA 

geven. RST + clubnr + CQ Zone
Volledige reglement: www.nra.pt/

Zaterdag 13 / Zondag 14 Mei Allessandro Volta 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 + CQ Zone (14)
Volledige reglement: www.contestvolta.it
 
Dinsdag 16 Mei  MARAC 80/40 meter SSB Contest
Tijden: 18:00 - 19:30 UTC Verdeeld in 3 delen van een half uur. Iedereen mag elk half uur opnieuw 

gewerkt worden.
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: Clubleden: RST + lidnr navyclub Niet leden: RST + volgnummer
Volledige reglement: www.marac-radio.nl/contesten/marac-8040-meter-ssb-contest-2
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Donderdag 18 Mei 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 20 Mei  UN DX Contest
Tijden: 06:00 - 21:00 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 Stations uit Kazachstan geven RST + 

district code.
Volledige reglement: undxc.kz

Zaterdag 20 / Zondag 21 Mei King Of Spain Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Spaanse stations geven RST + provincie
Volledige reglement concursos.ure.es/en
   
Zaterdag 20 / Zondag 21 Mei EU PSK DX Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: PSK63 Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + EU Area-code
Volledige reglement: www.eupsk.com/eupskdx/eupskdxrules.pdf

Zaterdag 20 / Zondag 21 Mei Aegean 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
Volledige reglement: www.aegeandxgroup.gr/AEGEAN-RTTY-CONTEST-RULES.php
   
Zaterdag 20 / Zondag 21 Mei Baltic Contest
Tijden: 21:00 - 02:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 
Volledige reglement: www.lrsf.lt/bcontest/english/rules_html.htm

Zaterdag 27 / Zondag 28 Mei CQ WW WPX Contest
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.cqwpx.com/rules.htm

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, 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.

Mei 2017

Di. 06 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing: De Antenne analyzer

Za. 27 9:00 – 15:00 Friese Radio Markt
Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

September 2017

Di. 05 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing: Nog niet bekend.

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

Friese Radio Markt
Kor de Vries
PA0KDV
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
PA0KDV
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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