
 

EEN PAAR 
HUISREGELS: 

Houd U zoveel mogelijk aan de nu geldende 
CORONA regels. 

Houd rekening met elkaar zodat het voor iedereen 
een leuk weekend is. 

Houd het terrein en toilet schoon. ( we moeten heel 
erg blij zijn dat we het kunnen gebruiken ) 

Tijdens de 2 meterjachten a.u.b. geen ( of zo min 
mogelijk ) gebruik maken van de 2 meter band. 

Probeer U aan de machtigingsvoorwaarden te 
houden. ( risico is voor U zelf ) 

Het is een besloten bijeenkomst, dus alleen voor 
leden ( of genodigde ) van de afdeling A51  

 

 

 

ADRES 

BERGSESTRAAT 29 4635RD 
HUIJBERGEN 

CONTACT OPNEMEN 

 
PD1AJZ Matthé Algemeen 

pd1ajz@veron.nl 
PD1GWF Gerben vossenjacht 

Telefoon 0653716014 
Sjef NL13808 

heeren_s@hotmail.com 

  

VELDDAG 
PI4BOZ A51  
 

3-4-5 September 2021 

Afdeling Bergen Op Zoom 

 

  



 

 

VRIJDAG  

Aankomst velddag terrein v.a. 10.00 uur 

12.00 uur gezamelijke lunch  

13.00 uur gezamenlijk tent opbouwen 

15.00 uur KOFFIE TIJD ( met lekkere koek )  

15.30 uur gezamenlijk mast opbouwen 

18.00 uur (friet) eten 

20.00 uur velddag ronde vanaf het veld. 

21.00 uur 80 meter avond jacht 

22.00 uur QSO veldcontest (of slapen) 

ZATERDAG 

9.00 uur gezamenlijk ontbijt  

10.30 uur vossenjacht 2 meter  

18.00 uur voorbereidingen BBQ 

18.30 uur startschot voor de BBQ door voorzitter 
met een glaasje BUBBELS ( alcohol vrij …HI ) 

22.00 uur QSO velddag contest ( of slapen )  

 

 ZONDAG  

9.00 uur 2 meter jacht. 

( dauwtrapjacht met ontbijt op locatie.) 

Inschrijven voor het velddag weekend ! 

13 uur gezamelijke lunch op het velddag terrein. 

14 uur afsluiting van de velddag door de 
voorzitter. 

15 uur tent afbreken en schoonmaken 

          + mast opruimen 

17 uur terrein volledig opgeruimd/ontruimd. 

 

koffie, thee fris e.a. aangeboden door de afdeling  

ook voor eventuele gasten , maar houd hierbij 
ook een beetje rekening met elkaar. 

 

Namens het bestuur van de afdeling A51 

TOT VOLGENDE KEER. 

 

` 

 

PROGRAMMA  

Velddag 2021 

verplicht inschijven voor uiterlijk 25 
Augustus 2021 !  

 

 

 



 

  

 

 

 


