
             

FOR IMMIDIATE RELEASE 

 

Dick Fijlstra named Recipient of 2022 Carole Perry Educator of the Year 

Award Announced 

 

HamCation is excited to announce Dick Fijlstra, PA0DFN as the 2022 recipient of the 

Carole Perry Educator of the Year Award. This award is bestowed upon an individual 

who has made an outstanding contribution educating and advancing youth in 

Amateur Radio. It was first awarded in 2018 to its namesake, Carole Perry, 

WB2MGP, in honor of her work as an educator teaching students about ham radio. 

 

Dick is our first international winner of the Carole Perry Educator of the Year Award. 

Dick is a Dutch native and a retired principal. He has been working for years to 

reach youth with the latest technology to connect them to Ham Radio. He has an 

Extra Class license for over forty years. At Ham events he is helping young kids 

merge and solder radio parts as small learning projects. He guides groups of other 

hams to assist the youth to finish the projects the right way. 

 

He is also the organizer of international school projects: Communication Helps 

International Progress “CHIP”. Participating schools in the Netherlands, Belgium, 

France, Portugal, Hungary, Latvia, Sweden, Denmark, England, and Ukraine. 

Dick is also the Dutch representative of the VERON (the national organization of 

Ham Operators) in the Region I IARU ARDF committee (Amateur Radio Direction 

Finding). This group is focused on the European Youth ARDF Championships on Fox 

hunting for teens from fourteen to nineteen years old. 

Orlando HamCation has been sponsored by the Orlando Amateur Radio Club since 

1946 which is held annually on the second weekend of February. HamCation has 

grown to become the second largest hamfest in the world. Attendance has grown 

an average of 1500 people for the past 8 years, with last year’s event having 

24,200 attendees. HamCation 2022 is February 11-13, 2022 

Please see Dutch translation below. 



 

 

Dick Fijlstra, PA0DFN, Recipient of 2022 Carole Perry Educator of the 

Year Award 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor onmiddellijke verspreiding 

 

Dick Fijlstra uitgeroepen tot winnaar van de Carole Perry Educator of the 

Year Award 2022. 

  

HamCation is verheugd Dick Fijlstra, PA0DFN te benoemen als de 2022 

ontvanger van de Carole Perry Educator of the Year Award. Deze prijs 

wordt toegekend aan een individu die een uitstekende bijdrage heeft 

geleverd aan het opleiden en bevorderen van interesse van jongeren in 

Amateur Radio. De prijs werd voor het eerst toegekend in 2018 aan de 

naamgever, Carole Perry, WB2MGP, ter ere van haar werk als opleider van 

studenten over hamradio. Dick is onze eerste internationale winnaar van 

de Carole Perry Educator of the Year Award.  

Dick Fijlstra is een Nederlands gepensioneerde schooldirecteur. Hij werkt 

al jaren om jongeren bereiken met de nieuwste technologie en ze 

enthausiast te maken voor Ham Radio. Voor dan veertig jaar heeft Dick de 

Extra Class licentie (F licentie in Nederland). Hij helpt jonge kinderen 

radio-onderdelen samen te voegen en te solderen als kleine leerprojecten 

tijdens Ham evenenementen. Verder begeleidt hij groepen van 

hamoperators om de jeugd te helpen de projecten op de juiste manier af 

te ronden. 

Hij is ook de organisator van internationale schoolprojecten: 

Communication Helps Internationale Progress "CHIP". Met deelnemende 

scholen in Nederland, België, Frankrijk, Portugal, Hongarije, Letland, 

Zweden, Denemarken, Engeland en Oekraïne. 

Dick is de Nederlandse vertegenwoordiger van de VERON (de Vereniging 

van Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) in de Regio I IARU 

ARDF commissie (Amateur Radio Direction Finding). Deze groep richt zich 

op het EK Jeugd ARDF  Fox jagen voor tieners van veertien tot negentien 

jaar oud. 

De Orlando HamCation wordt gehouden sinds 1946 en wordt gesponsord 

door de Orlando Amateur Radio Club. Deze wordt jaarlijks in het tweede 

weekend van februari gehouden. HamCation is inmiddels uitgegroeid tot 

het op één na grootste hamfeest ter wereld. De opkomst groeit jaarlijks 

met gemiddeld 1500 bezoekers in de afgelopen 8 jaar, Het vorige 

evenement telde 24.200 bezoekers. HamCation is 11-13 februari 2022. 



 

 

For more information: 

Peter Meijers HamCation International Relations                                                           

PA2PME/AI4KM                                                                                          

E-mail pmeijers@hamcation.com                                                                  

Phone +31 633 016 551 
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