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Van de voorzitter.
De tijd van advent is aangebroken, hiermee ook voor velen een tijd van bezinning, familiebezoekjes met sint en
kerst.
2017 is bijna voorbij en 2018 komt er al weer aan met voor onze hobby weer mooie tijden.
Hoe veel of weinig je aan de hobby doet bepaal je gelukkig zelf maar er zijn mogelijkheden te over.
2018 zal ook in het teken staan van onze culturele hoofdstad en ons evenement het gehele jaar.
Afgelopen maandag zijn we met een aantal mensen bezig geweest om antennes te monteren bij de blokhuispoort.
Ben je al aangemeld als vrijwilliger in 2018?
We hebben 12 december al weer onze laatste afdelingsavond van 2017 en die zal gevuld worden door Jan Meyer
PE1DRN. Jan is vaak actief met satelliet ontvangst en heeft zijn antennepark aangepast en zal ons hier over
vertellen.
De eerste avond in 2018 zal verplaatst worden naar 9 januari.
Het bestuur hoopt dat jullie met plezier ons afdelingsavonden hebt bezocht en hopen tegelijk dat we jullie ook in
2018 weer mogen begroeten, misschien met de leden die zich nu nog weinig laten zien bij onze avonden.
Mag ik nog even onder de aandacht brengen de twee bestuur vacatures die volgend jaar ontstaan?
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Roel, Johannes, Bert, Dick en Tamme.
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Verslag afdelingsbijeenkomst VERON A63 - 7 november 2017
Secretaris: Bert, PA1BK
Aanwezig
De presentielijst is getekend door 27 personen, inclusief bestuur en spreker.
1.
Opening en welkom (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Speciaal welkom aan Allard, PA7AVS de spreker van vanavond.
Roel doet herhaling mededeling medewerkers gezocht voor HAMECC 2018.
Tevens mededeling dat er kandidaten worden gezocht voor bestuursfuncties binnen A63; de voorzitter en het
vijfde algemene bestuurslid zijn in 2018 aftredend en niet herkiesbaar.
Ook wordt per direct een vrijwilliger gezocht die de lezingen voor de afdelingsavonden wil organiseren.
Verder is er de aankondiging van de 11-stedencontest op zondag 19 november 2018.
Kor, PA0KDV doet tot slot een kort verslag namens de contestgroep PI4M van hun deelname aan de CQWW
contest.
2.
Verslag vorige afdelingsbijeenkomst, 3 oktober 2017 (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Geen opmerkingen.
3.
Ingekomen stukken (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Woensdag 4 oktober is overleden Johan Minnema PF7M (SK). Op de uitvaart waren Martin Bak en Bouke Zwerver
aanwezig. Zondag 15 oktober is overleden Lieske Kooistra, partner van Geert Slot PA5GS. Geert is een zeer trouwe
bezoeker van onze vergaderingen en vanaf zijn binnenkomst in de afdeling een medewerker van de Radiomarkt.
Dirk, PA3FFD heeft een doosje met spulletjes voor de verkoping ten gunste van de afdeling. E.e.a. staat in de
pauze op de bestuurstafel. Leden hebben als eerste gelegenheid iets uit te zoeken (we hebben in principe geen
verkoping meer op de afdelingsavond). De rest gaat mee naar de FRM in 2018.
4.
Financiën (penningmeester: Johannes, PE1LUB)
Geen opmerkingen.
5.
Rondvraag (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Harry, PH0K biedt twee meter wandgoot aan voor de liefhebber.
Frans, PA1NHZ geeft nogmaals aan te willen stoppen met de organisatie van de lezingen i.v.m. drukke
werkzaamheden rond zijn nieuwe woning.
6.
Presentatie/lezing: Antennematerialen en antennemasten (spreker: Allart, PA7AVS)
Allart begint zijn verhaal met duidelijk aan te geven dat hij in eerste instantie boer is. Het bouwen van
antennemasten is puur een hobby. Met name de uitdagende en speciale projecten spreken hem het meest aan.
Projecten waar even wat meer bij komt kijken dan alleen een mast leveren. Liever een plaatsing waar ook speciale
steunen of bokken nodig zijn die nog uitgedacht moeten worden. Allard heeft gewoon niet genoeg tijd om heel
veel masten voor iedereen te gaan bouwen. Het blijft een hobbymatige activiteit.
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Allard’s eigen mast is een 2x8 meter uitschuifmast met een drie elements beam voor 20 meter en een rotary dipole
voor 40 meter. Ook een vrijstaande vertical voor 160 meter van 30 meter hoog met heel veel radialen staat op
zijn land.
Allard laat aan de hand van verschillende filmpjes (onder andere terug te vinden op YouTube) een paar van zijn
projecten met complexe mastplaatsingen zien. Meestal worden ze aan de muur bevestigd omdat dan meestal geen
vergunning nodig is. Alternatief is een schroefpaal van staal. Ruim twee meter lang. Deze worden door een
gespecialiseerd bedrijf ingeboord.

Bokken wordt meestal gemaakt van staal welke verzonken
worden bij de Dejo in Wolvega. Masten zelf worden van
aluminium gemaakt. Vergunningen moeten klanten zelf
regelen. Allard heeft onder andere masten gebouwd voor
PH0AS, PA1M en PH9HB.
Tot slot nog een paar interessante internetlinks:
https://www.youtube.com/watch?v=jIG3c3iIul4
https://www.youtube.com/watch?v=33UXzYDel2k

7.
Pauze en onderling QSO
Er was weer gelegenheid tot onderling QSO’s onder het genot van een drankje en de bekende gehaktballen.
8.
2de deel presentatie: Antennematerialen en antennemasten (spreker: Allart, PA7AVS)
Zie totale verslag hierboven. Allard wordt uiteraard bedankt voor zijn interessante lezing. Roel overhandigt hem de
gebruikelijke attentie.
9.

Sluiting rond 22:20 (voorzitter: Roel, PD0OYF)
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Uitnodiging en agenda afdelingsbijeenkomst 12 december
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 12 december 2017, een
weekje later dan normaal i.v.m. Sinterklaasavond. 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.
Verslag vorige afdelingsbijeenkomst, 7 november 2017
3.
Ingekomen stukken
4.
Financiën
5.
Rondvraag
6.
Presentatie/lezing Jan Meijer, PE1DRN
7.
Pauze en onderling QSO
8.
2de deel presentatie/lezing Jan Meijer, PE1DRN
9.
Sluiting rond 22:00
Korte omschrijving van de presentatie/lezing;
Jan geeft een presentatie van zijn nieuwe uitschuifbare mast op het dak en het maken van 4x kruis yagi’s voor
twee meter.
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Vacatures bestuur VERON A63
Tijdens de eerste volgende jaarvergadering van A63 begin 2018, zijn zowel de Voorzitter (Roel, PD0OYF) en het
vijfde Bestuurslid (Tamme, PA3GJD) aftredend en niet herkiesbaar.
Hiervoor willen wij nu alvast uw aandacht vragen en u vragen u voor één van deze functies beschikbaar te stellen.
Zonder goed functionerend Bestuur kan onze afdeling niet zelfstandig blijven voortbestaan.
Tevens zijn wij per direct op zoek naar iemand die het verzorgen van de lezingen voor de afdelingsavonden voor
zijn rekening willen nemen.
Meer gedetailleerde informatie kunt u opvragen bij één van de Bestuursleden.
Namens het Bestuur,
Bert Kamminga (PA1BK)
Secretaris VERON A63

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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PA0MBD
PA0VDV
PI4M
PA1NHZ
PA0ZH
PD9X
PA10A
PD0MBY
PA6FR
PE1RWL
PE1LUB
PE1HLS
PF5T
PA1BK
PA0FEI

Totaal score:

95
67
65
43
28
26
25
22
22
18
09
08
06
03
01

21.6 %
15.2 %
14.8 %
9.8 %
6.3 %
5.9 %
5.7 %
5.0 %
5.0 %
4.1 %
2.0 %
1.8 %
1.3 %
0.6 %
0.2 %

438
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Beknopt Verslag VERON Regionale Bijeenkomst 13 november
2017 te Assen
Door Bert, PA1BK (secretaris VERON A63)
Namens afdeling A63 hebben Roel, PD0OYF en ik de jaarlijkse VERON Regionale Bijeenkomst bijgewoond. Al een
paar jaar achter elkaar wordt deze georganiseerd door afdeling A67, Assen.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van de noordelijke afdelingen A11, A19, A30, A32, A49, A60, A63 en A67.
Afwezig waren A14, A26, A27 en A62. Namens het hoofdbestuur was Remy Denker, PA3AGF aanwezig. Voorzitter
van de vergadering was Gerrie, PA7TT en notulist Henk, PA0MHJ.
De opzet van de vergadering was iets anders dan voorgaande jaren. De insteek is om de afdelingen zelf
agendapunten in te laten brengen en de vergadering voor te zitten. Het is dus een vergadering van de afdelingen
geworden waarbij het hoofdbestuur aanschuift.
Behandelde punten (van belang voor de individuele leden) van de agenda waren o.a.:
-Voortgang EMC zaken in de afdelingen
-Vertaling van het Interesse Onderzoek 2016 naar afdelingsniveau
-Velddag contest (algemene interesse en rapportage)
Verder is er gesproken over onderwerpen als:
-(mis-)gebruik PI2NOS
-HAMECC2018
-Komende VR2018
-VERON Afdelingsforum
-VERON/VRZA enquête N-herijking
-CAMRAS
Mocht iemand inhoudelijk geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen, kan het officiële verslag van de bijeenkomst bij
de secretaris worden ingezien.

Voorstellen A63 voor de 79e vergadering van de VERON
Verenigingsraad
Door Bert, PA1BK (secretaris VERON A63)
De volgende vergadering van de Verenigingsraad (VR) van de VERON zal plaatsvinden op zaterdag 21 april 2018.
Zoals gebruikelijk is er weer de mogelijkheid voor afdelingen om voorstellen in te brengen die te maken hebben
met het beleid van de vereniging.
Als bestuur van A63 willen we nu starten met inventariseren of er onder de leden voorstellen zijn die in de
vergadering van de VR ingebracht moeten worden. Leden kunnen individueel geen voorstellen indienen voor de
VR. Een VR voorstel moet eerst worden ingediend én bij meerderheid aangenomen worden na hoofdelijke
stemming tijdens een officiële huishoudelijke vergadering van de afdeling. Bij deze nodigen wij u dus uit uw
voorstellen kenbaar te maken. De sluitingsdatum is 31 december 2017. In de afdelingsbijeenkomst van 9 januari
2018 gaan we over deze eventuele voorstellen stemmen.
Voor de volledigheid, de ‘’spelregels’’ voor het indienen van voorstellen zijn wel iets aangescherpt. Bij het indienen
van voorstellen is nadenken over de manier van invoeren, kostenplaatje etc. belangrijk. Schenk aandacht aan
realiseerbaarheid van het voorstel, rekening houdend met de volgende aspecten:
1.
Probleem omschrijving
2.
Voorgestelde oplossing
3.
Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing
4.
Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en
opbrengsten?
5.
Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling zich daarvoor beschikbaar?
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Tevens wordt u verzocht om, voor zover enigszins mogelijk, na te gaan of het voorstel geen strijd oplevert met de
wet, statuten, reglementen, overheidsbeleid. Het is de bedoeling om de slagingskans van ingediende voorstellen te
vergroten. Sluitingsdatum inzending voorstellen door de afdelingen is 31 januari 2018.
T.a.v. de VERON afdelings secretariaten

Vossenjachten
Wilt u eens een radio-vossenjacht doen en weet u niet waar u terecht kunt ?
Kijk dan eens op de website van de VERON Vossenjacht Commissie die onder de titel ARDF Team Nederland
informatie aanbiedt over vossenjagen in de breedste zin van het woord. (ARDF staat voor Amateur Radio Direction
Finding)
Tevens is er een uitgebreide kalender beschikbaar waar alle vossenjachten in den lande en in het nabije gebied in
Duitsland en België staan vermeld. Hier staan aankondigingen, uitslagen en andere bijzonderheden. Er worden
alleen al in Nederland jaarlijks meer dan vijftig (!!) vossenjachten georganiseerd. Ook op evenementen als het
VERON Pinksterkamp en het “Drie Landen Treffen” vindt u vele vossenjachten in alle soorten en maten, voor jong
en oud.
Hieronder vindt u de links naar onze website en indien u op de verzendlijst wilt komen te staan voor onze
wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u een email sturen naar ardf@veron.nl (de nieuwsbrief wordt altijd in Bcc.
Verstuurd)
• ARDF Team Nederland website via www.ardf.veron.nl
• Landelijke Vossenjacht kalender via www.ardf.veron.nl
• Actuele wekelijkse “Vossenjacht info” nieuwsbrief (PDF-afdruk van de nieuwsbrief)
• VERON website “Vossenjacht – ARDF” pagina via www.veron.nl
Wij hopen u te kunnen begroeten op één van de vele vossenjachten. En heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht
bij ons via ons email adres of op de Dag voor de Radio Amateur bij onze Vossenjacht stand op het Jeugdplein.
Namens de VERON Vossenjacht Cie,
Edwin Verburg PE5EDW
(lid VERON VJCie en webmaster www.ardf.veron.nl)
email: ardf@veron.nl

Open dag zend en luisteramateurs Noord Oost Veluwe
Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert de VERON ( Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek
Nederland) afdeling Noord- Oost- Veluwe donderdag 28 december, voor het zevende keer , haar traditionele open
dag. Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de “radiohobby”.
De nadruk zal liggen op zelfbouw, Er zullen diverse NOV projecten te zien zijn die afgelopen jaren door onze leden
en andere hobbyisten gebouwd zijn.
Er worden diverse demonstraties gegeven zoals:
•
•
•
•
•

contacten leggen met zendamateurs over de hele wereld in spraak, morse code, PSK ( een soort SMS),
SSTV (het verzenden en ontvangen van digitale foto`s)
SDR ontvangers, voor een paar tientjes is een breed ontvangst bereik mogelijk.
Radiohobby en computer.
Leger en maritieme zend en ontvangst apparatuur
Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over.

december 2017

CQ Friese Wouden

Pagina 7 van 12

Leo Duursma PA0LMD, de bekende reparateur uit Oldebroek, zal ook dit jaar weer aanwezig zijn met de nodige
meet apparatuur om uw ontvanger, portofoon of transceiver te controleren en na te meten. Mocht U specifieke
wensen op meetgebied hebben, laat het van te voren weten zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.
Graag willen wij ook mensen uitnodigen die het leuk vinden om hun projecten te demonstreren en voorzien van de
nodige informatie. Neem hiervoor a.ub.contact op met de organisatie.
De opendag wordt gehouden in Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde van 10.00 uur tot
16.00uur. Een hapje en drankje is tegen betaling verkrijgbaar. Voor actuele informatie en een route beschrijving
zie onze website www.pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik PH4CK

Radio vossenjacht Amersfoort
80m Piet Wakkerjacht
Liniaal en kompas meenemen!
Datum: zondag 10 dec 2017
Aanmelden:
12:30u
Start:
13:00u
Duur:
120 min
☺ All weather foxhunting ☺
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 TreekHenschoten . 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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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 9 / Zondag 10 December
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 9 / Zondag 10 December
Tijden: za 16:00 - zo 15:59 UTC
Mode: CW/SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Vrijdag 15 December
Tijden: 20:00 - 23:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

ARRL 10 meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
10 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 USA, Canada en Mexico geven
RST + staat/provincie N1MM Call history bestand.
www.arrl.org/10-meter
International Naval Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Naval club leden geven
RST+club+lidm. nr.
www.marinefunker.de/eng/show.php3?pos=16

Volledige reglement:

Russian 160 meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations RST +
Oblastcode (2 letters)
www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index2012.shtml

Zaterdag 16 December
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

OK DX RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ Zone (voor Nederland en België is dit 14)
www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM

Zaterdag 16 / Zondag 17 December
Tijden: za 14:00 - zo 14:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Croatian CW Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.9acw.org

Zondag 24 December
Tijden: 00:00 - 11:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

RAEM Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 + coördinaten geografische
coördinaten geven in het Duits dus N=Nord, O=Ost
Voorbeeld: 599 001 52N 5O
raem.srr.ru/en/rules/

Volledige reglement:
Dinsdag 26 December
Tijden: 08:30 - 11.00 UTC
Mode: CW en SSB.
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Let op:

DARC Weihnachts Kontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/
Nadat een QSO gemaakt is verlaat het CQ-gevende station de
frequentie. Het station dat aanriep mag nu dus CQ geven.

Zaterdag 30 December
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: CW en Phone (dus ook AM en FM)
Uitwisselen:

RAC Canada Winter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Canadese stations geven RST +
provincie
wp.rac.ca/contesting-results/

Volledige reglement:
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Zaterdag 30 / Zondag 31 December
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

O-QRP-Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80, 40 en 20 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + categorie (zie reglement)
www.qrpcc.de/contestrules/oqrpr.html

Zaterdag 30 / Zondag 31 December
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

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/

Volledige reglement:

Bron: www.contestkalender.nl
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Amateurrondes.
Elke week zijn er diverse amateurrondes, waaraan amateurs uit onze regio deelnemen.
Onderstaand een overzicht van de meest beluisterde rondes, die onder andere gehouden worden.
Natuurlijk kunt u zich hier ook in melden.
Dagelijks:
Nederlandstalig Amateurnet:
Friese Merenronde:

dagelijks
dagelijks

op
op

3.603 MHz LSB +/- QRM
145.2875 MHz FM

vanaf 17:30u.
vanaf 22:00u.

Wekelijks:
D-Star Ronde:
Pronkjewail-ronde:
Friese Wouden-ronde:
QRP SSB-ronde:
10 meter-ronde:
Hunebed-ronde:
QRP CW-ronde:
Friese-ronde:
Meppel-ronde:
Munt-ronde:
Drachtster Kei ronde:
DMR ronde:

iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

op
438.400 MHz GMSK via PI1DRA
op
145.750 MHz FM via PI3GRN
op
144.340 MHz USB
op
3.795 MHz SSB +/- QRM
op
29.550 MHz FM
op
145.275 MHz FM. RX via PI2ASN
op
3.560 MHz SSB +/- QRM
op
3.660 MHz LSB +/- QRM
op
145.650 MHz FM via PI3MEP
op
145.700 MHz FM via PI3HVN
op
145.475 MHz FM
via PI1DRA 438.000 Mhz mode 4FSK TDMA

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

20:30u.
19:00u.
21:00u.
10:30u.
21:00u.
10:30u.
11:00u.
11:30u.
12:00u.
20:00u.
11:30u.
12:00u.

Lidmaatschappen.
Lid worden?
Wilt u lid worden van de VERON afd. Friese Wouden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het
Centraal Bureau van de VERON op telefoonnummer (026) 442 67 60. Het Centraal Bureau is ook bereikbaar via
E-mail: veroncb@veron.nl
Geen lid, maar wel A63 nieuws ontvangen ?
Zowel voor leden, als voor niet-leden geeft de VERON afd. Friese Wouden circa 9 keer per jaar een
afdelingsuitgave uit. U kunt zich hierop abonneren door een lege E-mail te sturen naar nieuws-subscribe@a63.org
Afmelden kunt u doen door een lege E-mail te sturen naar nieuws-unsubscribe@a63.org en vervolgens ontvangt u
een bericht met nadere instructies waarna u afgemeld bent.

Donateur worden ?
Donaties aan de afdeling, worden gebruikt voor het financieren van zaken zoals de Friese Radiomarkt, onze
deelnames aan velddagen, onze digitale nodes, en het verwezenlijken van toekomstige plannen waarvoor
draagvlak bestaat onder onze afdelingsleden. Voor het doen van een donatie kunt u zich wenden tot onze
penningmeester.
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Activiteitenkalender.

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

Di. 12 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Jan Meijer, PE1DRN over uitschuifbare
mast op het dak en 4x kruis yagi's voor
2 meter

Januari 2018
Di. 09 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kopij inleveren vóór
de 22ste van de
maand.

bci.koffer@a63.org

Antenne-analyzer,
Tamme Hofstee
mail: pa3gjd@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

december 2017

CQ Friese Wouden

Pagina 12 van 12

