Jaargang 26 nr. 6
Februari 2014

www.a63.org
redactie@a63.org

Inhoud:
Van de voorzitter..................................................1
Ledenavond dinsdag 7 januari.............................2
Bedankt voor de Gouden speld,...........................3
Enquete AT...........................................................4
In memoriam.......................................................5
Uitslag Friese elfsteden contest 2013.................6
KRO'S de reünie over radio VERONICA................7
Radiomarkt afdeling noord oost Veluwe.............8
Opruiming bij de Schematheek...........................8
Youngsters On The Air Finland............................9
A63 Scorebord......................................................9

36e Friese Radiomarkt Beetsterzwaag..............10
Contesten...........................................................11
Amateurrondes.................................................. 15
Lidmaatschappen...............................................15
........................................................................... 16
Activiteitenkalender...........................................16
........................................................................... 16
Bestuur ..............................................................16
Medewerkers......................................................16
Advertentie........................................................ 17

Van de voorzitter.
Hier weer een stukje van de voorzitter. De kop is eraf, de maand januari is alweer bijna voorbij. En ook de eerste
bijeenkomst van 2014 hebben we weer gehad. Het was een speciale bijeenkomst. En niet omdat ik een verhaaltje
heb verteld over mijn werk, maar omdat onze penningmeester Johannes Blom (PE1LUB) een gouden speld heeft
gekregen. En wel van de voorzitter van de VERON, de heer Remy Denker (PA3AGF)
Er waren maar weinig mensen die dit wisten. Tijdens de reis die ik afgelopen jaar heb gemaakt , kreeg ik het idee
om Johannes voor te dragen voor de gouden speld. Ik heb de stoute schoenen aan getrokken en een mailtje
gestuurd naar het hoofdbestuur. Daar heb ik gevraagd wat de procedure was/is om iemand voor te dragen voor de
gouden speld. Ik kreeg een mailtje terug met het antwoord dat er iets in het vademecum staat. Die heb je
natuurlijk als goed amateur bij de hand. Ook ik heb deze mee aan boord.
Na het stukje in het vademecum te hebben gelezen, wederom een mailtje gestuurd, maar dit keer met de
motivatie om Johannes voor te dragen voor de gouden speld. Tijdens de bestuursvergadering van de VERON is
deze motivatie besproken en de uitslag was positief. Alleen kreeg Roel het antwoord, en die wist van niks. Hij
kreeg het bericht toen hij samen met Kor bij de padvinders was voor het weekend van de Jota/Joti. Roel vroeg aan
Kor of hij er iets van wist, maar dat bleek niet het geval te zijn. Roel begon te twijfelen of hij iets had gemist. Hij
mailde mij met de vraag of ik er iets van af wist. Ik vertelde dat ik het had aangevraagd, maar nog geen antwoord
terug had gehad. Maar daar wist Roel meer van en dus viel alles op zijn plaats. Er waren nu drie mensen binnen
onze afdeling die er iets vanaf wisten. We hebben het tot de laatste dag stil kunnen houden.
De dinsdag van de bijeenkomst heeft Roel nog een paar mensen gebeld, en hun ingelicht. Ook Linda de vrouw van
Johannes zat vanaf dat moment in het complot. Tijdens de bijeenkomst was ik enigszins gespannen. Je vraagt
zoiets aan omdat je vindt dat Johannes het heeft verdient. Maar ja, zou hij het zelf wel leuk vinden? Johannes is
van: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Voor hetzelfde geld, zegt hij: “dat had niet gehoeven”. Maar
gelukkig, hij vond het een mooi gebaar. Bij het begin van de bijeenkomst vond hij het wel raar dat er mensen van
het hoofdbestuur aanwezig waren. Maar ach, misschien was het wel om als hoofdbestuur wat dichter bij de leden
te komen staan. En onze bijeenkomst was wel een van de eersten in het nieuwe jaar.
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Ook de rest van ons bestuur wist nergens van. Ook Patrick, onze organisator van het regelen van gastsprekers,
niet. En om geen problemen, met mensen die een lezing geven, te krijgen heb ik besloten een lezing te geven.
Want ja een uitreiking van een gouden speld, en een hapje en drankje kunnen uitlopen. En mijn lezing kon ik zo
stoppen. Hopelijk heeft iedereen nu een klein beetje een idee wat ik doe en wat ik gedaan heb. Ik ben als
voorzitter gekozen, maar er waren maar weinig leden die wisten wat ik in het dagelijks leven doe. Als er meer
leden zijn, die eens wat willen vertellen over hun werk, kunnen zij zich natuurlijk altijd opgeven om een lezing te
geven.
Graag tot ziens op de jaarvergadering op 4 februari.
73 Robert van Houten (PD2RVH)

Ledenavond dinsdag 7 januari
Johannes Blom PE1LUB krijgt gouden speld.
Voor de bezoekers van de ledenavond van onze radio amateur vereniging VERON in De Buorskip te Beetsterzwaag
leek dit een normale avond te worden met een hapje en drankje en een verhaal van onze voorzitter over zijn werk
bij de marine en de missie bij Somalië.
Het tegendeel bleek al vrij snel want er kwam bezoek van het Hoofdbestuur van de VERON Remy Denker
(PA3AGF) en Bram van den Berg (PB0AOK). Tja wat was de reden dat ze onze afdeling bezochten.
De reden van het bezoek was, dat er medio vorig jaar een
verzoek aan het hoofdbestuur was gedaan, om Johannes blom
(PE1LUB) uit Ureterp voor te dragen voor het ontvangen van
een 'gouden speld' Dit verzoek is door ons HB overgenomen en
de afspraak voor 7 januari was snel gemaakt. Ook Linda
(echtgenote van Johannes) werd op de hoogte gebracht, en was
ook aanwezig tijdens het opspelden.
Na het gebruikelijke programma van de agenda gaf voorzitter
Robert van Houten (PD2RVH) het woord aan Remy Denker.
Johannes nog rustig zittend achter de bestuurstafel en van niets
wetend, werd het woord ineens tot hem gericht, niet wetende
dat zijn xyl bijna achter hem stond.
Johannes is een actief man binnen de vereniging, dit blijkt wel uit de motivatiebrief die ten grondslag lag om hem
te nomineren voor het ontvangen van een gouden speld. Hij is dit jaar alweer 25 jaar penningmeester van de
Friese Radio Markt en vervulde tijdens de ziekte, en na het overlijden van Weit Lap, al de functie van
marktmeester. Menig standhouder heeft contact met Johannes.
10 jaar lang is hij al de penningmeester van de afdeling A-63,
en heeft veel gedaan om te komen tot de “Stichting
Radiozendamateurs Friese Wouden”. Mede onder zijn financiële
leiding zijn we een gezonde afdeling. Hij is ook de mechanische
man achter de Contest Groep. Hij bedacht mede, en maakte de
constructies die het opbouwen van een antenne installatie voor
de velddagen vergemakkelijkte.
Nam een paar middagen vrij om op de basisschool "De
Opdracht" bij hem in het dorp de jeugd iets te vertellen over de
geheimen van onze mooie radio hobby en organiseerde voor de
jeugd een “vossenjacht”, waar het geleerde in praktijk werd
gebracht. Regelde dat er altijd mensen met hem mee konden
rijden naar de verschillende radiomarkten in het land. Hij is
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mede door onze mooie hobby betrokken bij de stichting Ureterp Online via draadloos internet. Verzorgt al vele
jaren de internetvoorziening voor het festival 316 in Ureterp.
Woorden die bij Johannes horen zijn: zorgvuldigheid, oprecht, recht door zee, gedreven, kwaliteit, betrokken,
eerlijk, praatjesmaker, handelaar, verkoper, tevreden stellen, er zijn voor een ander, samen staan we sterk, en laat
iedereen in zijn/haar waarde, zuinig en soms ook weer royaal, afspraak is afspraak. Maar vooral iemand met het
hart op de juiste plaats.
Johannes krijgt van Remy Denker de gouden speld overhandigd en voor Linda een prachtige bos bloemen, immers
zij moet Johannes vaak thuis missen. Namens alle leden van A 63 van harte gefeliciteerd met de gouden speld, het
is je gegund.
Na deze bijzondere gebeurtenis heeft Robert ons uitvoerig verteld over het mooie en afwisselende werk bij de
Marine.
Roel Pot (PD0OYF), het verslag staat ook op de website: http://a63.org/vereniging/Spelden/pe1lub.htm

Bedankt voor de Gouden speld,
Ureterp 30 januari 2014,
De Initiatiefnemer(s) bedankt voor de voordracht aan het HB van de VERON voor de gouden
speld, welke mij op de vorige bijeenkomst ten deel viel.
Ja dat was een grote verrassing tijdens onze Nieuwjaars bijeenkomst in de Buorskip afgelopen
januari. Ik dacht al wat moeten de mensen van het VERON hoofdbestuur, Remy Denker (PA3AGF)
en Bram van den Berg (PB0AOK) hier, maar ja misschien hadden ze het goede voornemen
genomen om onze afdeling eens te gaan bezoeken op een verenigingsavond.
Wat mij wel opviel was dat onze voorzitter Robert van Houten (PD2RVH) wat gespannen was, of
dat door die heren van het HB kwam, of dat hij weer in zijn rol van voorzitter moest komen
doordat hij er een dik half jaar tussenuit was geweest i.v.m. zijn QRL bij de marine.
En onze secretaris en vicevoorzitter Roel Pot (PD0OYF) die altijd wel kan praten ging sneller dan anders door de
agenda heen, er waren geen ingezonden stukken, althans dat kon wel wachten tot de volgende maand.
Maar ja achterna hadden ze dus wat gepland om 20.00 uur.
Toen kwam algemeen voorzitter van de VERON Remy Denker (PA3AGF) naar voren met zijn toespraak zonder
direct te zeggen om wie het ging…… wel raar, ik wist nergens van….
Ik had echt helemaal niks in de gaten, ook mijn XYL Linda had thuis niks laten blijken, die stond nog in de keuken
te taart bakken toen ik vertrok naar Beetsterzwaag.
Ik was dus zeer verrast en ben er ook zeer mee ingenomen. Het is de mooiste waardering voor het werk wat ik
voor de afdeling mocht doen en heb gedaan in de afgelopen jaren, mede dankzij door de altijd fijne en prettige
samenwerking met de leden, vrijwilligers, bestuurs- en FRM commissieleden en wie ik verder op mijn pad tegen
kwam door de jaren heen.
Nogmaals iedereen een hartelijke dank je wel !
Ook nogmaals Remy Denker (PA3AGF) en Bram van den Berg (PB0AO) bedankt !
73’ Johannes Blom, (PE1LUB)
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Enquete AT
Tijdens de ledenavond van 7 januari kwam de vraag of er al een uitslag bekend is van de enquete die het AT heeft
gehouden vorig jaar. Zoals toegezegd dat dit waar mogelijk in de CQ zal komen. Hier de verkorte versie samen
met de link naar de website van het AT.
Resultaten enquête radiozendamateurs:
Radiozendamateurs waarderen Agentschap Telecom als geheel met een 6,9. Dat blijkt uit het onderzoek dat DUO
Market Research in opdracht van Agentschap Telecom heeft uitgevoerd. Ruim 4100 radiozendamateurs (31% van
alle geregistreerde radiozendamateurs) hebben meegewerkt aan de enquête naar de mate van tevredenheid over
de dienstverlening van Agentschap Telecom. Aan het onderzoek, dat grotendeels online (ca. 90%) en voor een
klein deel schriftelijk (ca. 10%) is uitgevoerd, hebben zowel F-registratiehouders als N-registratiehouders
meegewerkt.
Sterke punten:
De informatie op de website van Agentschap Telecom over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving
voor zendamateurs, de volledigheid van de informatie op de website en de dienstverlening bij het melden van
frequentiegebruik (registratie) komen als sterke punten van het agentschap naar voren. Daarnaast is men (heel
erg) tevreden over de bruikbaarheid en snelheid van het antwoord op een telefonische vraag en de
klantvriendelijkheid van medewerkers van Agentschap Telecom bij het melden van een storing.
Een ruime meerderheid van radiozendamateurs die wel eens een vraag gesteld hebben is (heel erg) tevreden over
de klantvriendelijkheid van de medewerkers van Agentschap Telecom aan de telefoon en via de e-mail. Ook als
een vraag gesteld wordt per brief of via de website, is een ruime meerderheid van de radiozendamateurs (heel
erg) tevreden over de klantvriendelijkheid.
Verbeterpunten:
Punten die voor radiozendamateurs belangrijk zijn en relatief laag worden gewaardeerd, zijn: het toezicht op het
gebruik van de amateurbanden door Nederlandse zendamateurs, informatie over nieuwe ontwikkelingen en
wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via brieven en het beleid van Agentschap Telecom omtrent
onbemand frequentiegebruik. Ook de afhandeling van storingsmeldingen, de vindbaarheid van de informatie op de
website en de informatie over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via
nieuwsbrieven wordt minder positief beoordeeld. Radiozendamateurs hechten een groot belang aan het toezicht op
het gebruik van amateurbanden. De afhandeling van storingsmeldingen wordt als minder belangrijk verbeterpunt
gezien. Onder de radiozendamateurs die wel eens een storing melden bij het agentschap, is dit wel een duidelijk
punt.
Rol landelijke verenigingen:
Bijna tweederde van de radiozendamateurs is lid van één (of beide) van de landelijke verenigingen voor
radiozendamateurs; VERON en VRZA. De meerderheid van de radiozendamateurs voelt zich goed
vertegenwoordigd door de twee landelijke verenigingen. Ook radiozendamateurs die geen lid zijn, zijn overwegend
neutraal of positief over de landelijke verenigingen. Daarmee is bevestigd dat de landelijke verenigingen goede
gesprekspartners zijn voor Agentschap Telecom in het Amateuroverleg. De volledige rapportage met de uitkomsten
van de enquête vindt u als download in de rechterkolom via de link hier onder.
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/dialoogesessie-radiozendamateurs/resultatenenquete-radiozendamateurs
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In memoriam
Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat vrijdag 24 januari j.l. van ons is heengegaan op 78jarige leeftijd onze radiovriend en lid van A63,

Jan Westerhuis PA3AJF
Reeds lange jaren kennen we Jan als een trouw lid van onze afdeling van de Veron A 63.
Jan had al op jonge leeftijd ( 13 jaar ) interesse in elektronica en vaak las hij de radiobulletin van AMROH wat hem
ideeën gaf voor de zelfbouw van vele zaken. Een echte zender kwam er dan ook vrij snel en actief op de
middengolf.Ook in militaire dienst kreeg Jan weer iets te maken met zenders en de voorliefde voor onze hobby was
dan een feit.Na bij verschillende service plaatsen te hebben gewerkt werd in 1969 de stap genomen om voor
zichzelf te beginnen met een Radio en Televisie winkel in Ureterp.
Het duurde nog tot 1976 dat er een echte radio machtiging kwam met de call PE1AJP die een jaar later na het CW
examen in Groningen omgezet werd in een A machtiging met de roepletters PA3AJF.
Jan is binnen onze afdeling op vele plekken actief geweest en is vanaf het begin betrokken geweest bij onze
FRIESE RADIO MARKT. Het was 1986 dat ter huize van de Fam. Westerhuis de eerste ideeën geboren waren om
een echt afdelingsblad te realiseren, bekend als de “CQ Friese Wouden” nu nog steeds een geliefd afdelingsblad
en gelezen door veel radiovrienden.
Jan was bij onze radiomarkt altijd actief en verzorgde de geluidsinstallatie op een perfecte manier.Was als
bestuurslid jaren penningmeester of plaatsvervangend penningmeester en bezocht namens onze afdeling ook vaak
de regionale bijeenkomsten van de Veron.
Bij onze Friese 11 steden contest bezette Jan vaak de stad
Workum, soms hadden ze het koud maar de straalkachel van
Jan deed wonderen en Gretha had gezorgd voor een heerlijke
soep die Jan meekreeg.
Vakantie met de caravan was een belangrijke bezigheid en ook
daar was Jan vaak “radio actief” op de HF, de caravan missen
kon je niet want de antenne G5RV hing boven de caravan.
Onze leesmap werd door Jan verdeeld over de leden en zorgde
vaak voor weer een nieuw ontwerp om zelf te bouwen.
We zullen Jan missen als een actief lid maar herinneringen
blijven.

Namens de afdeling A63 Friese Wouden wensen we Gretha, kinderen en kleinkinderen sterkte in dit verlies.
Drachten Roel Pot PD0OYF
De rouw plechtigheid heeft inmiddels plaats gevonden op woensdag 29 januari 2014.
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Uitslag Friese elfsteden contest 2013.
Ook dit jaar waren alle 11 steden en de klunplaats Bartlehiem te werken. De een wat makkelijker dan de ander.
Waar geen lokale amateurs QRV waren brachten individuele amateurs of mobiele teams de multipliers in de lucht.
Soms kwamen ze van verre zoals in Barthehiem en Sloten. In Bartlehiem, (PE2HD) (vanuit Eindhoven), en in
Sloten (PI4APD) (vanuit Apeldoorn) Iedereen bedankt die de Friese elfstedencontest weer mede mogelijk maakten.
Er was dit jaar een goede deelname in alle secties en in het bijzonder op 2m van buiten Regio 14 En dan de
uitslag:
Winnaars in elke sectie ontvangen een beker en de nummers 2 en 3 een certificaat. Gefeliciteerd!
Op 80m in de sectie buiten regio 14 is de eerste plaats voor Dirk, (PA3DHR) dit jaar QRV vanuit het home QTH
Spijkenisse. Sven (PD2SKZ), operator van (PI4F) sleepte de 2e plaats in de wacht en jan (PEoMVJ) werd derde.
In de 2m sectie buiten regio 14 werd (PD1JKS) met een zeer grote voorsprong nummer 1, gevolgd door (PA6R) op
een 2e plaats. De operators van (PI4VHW) behaalden de 3e plaats.
Dan de sectie binnen regio 14: Guus, (PAoGUS) was er alles aangelegen om dit jaar weer eens goed te scoren en
dat is gelukt! Met 14 punten bleef hij Jelle, (PD4DX) en Peter, (PE1PKR) voor. Voor deze OM’s een mooie gedeelde
tweede plaats. Dre, (PD1ALW) eindigde dit keer als derde in deze sectie.
Op 80 meter kunnen de operators van (PI4FRG), het clubstation van de Fries Radio Amateur Groep, de beker voor
de 1e plaats in ontvangst nemen. Hier werd als 2e Harry, (PE2HD), en Andries, (PE1PIX) scoort hier een derde
plek.
Bekijk de uitslag en de foto’s ook op www.pi4lwd.nl
Nogmaals bedankt voor het meedoen en graag tot 16 november !
Peter (PE1CDA) en Tom (PA2IP)
UITSLAG FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2013
Sectie 80 meter - buiten regio 14.
Nr:
Call
Regio Mult.

Pnt

Score

Nr:

Sectie 80 meter – Regio 14.
Call
Regio Mult. Pnt
Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

337
302
294
291
287
279
247
242
240
200
195
207
194
176
152
142
132
115
100
55
40

4044
3624
3528
3492
3444
3069
2964
2662
2640
2400
2340
2277
1940
1760
1672
1420
1188
1035
900
330
240

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PI4FRG R14
PE2HD R14
PE1PIX R14
PE1LAP R14
PA5RR R14
PA0MBD R14
PA1BK R14
PI4EME R14
PE5JW R14
PA3DTY R14
PA3ATZ R14
PA0HFM R14
PI4APD R14
PG2D R14
PA0EMO R14
PA0FEI R14

PA3DHR
PI4F
PE0MVJ
PE4BAS
PA6R
PA7WW
PA0MIR
PA2LO
PE2AE
PA7X
PA3BQP
PA2PCH
PA3FXY
PA3GQF
PH2M
PE2LOJ
PA1ENG
ON5WL
PA3GVQ
PE1EXD
PE4YES
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R42
R18
R48
R19
R32
R21
R46
R03
R19
R23
R22
R19
R36
R42
R28
R25
R21
R00
R37
R37
R13

12
12
12
12
12
11
12
11
11
12
12
11
10
10
11
10
9
9
9
6
6
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12
12
12
12
12
12
11
10
11
12
11
9
8
7
9
4

338
297
293
284
282
206
200
218
181
163
133
137
98
49
32
18

4056
3564
3516
3408
3384
2472
2200
2180
1991
1956
1463
1233
784
343
288
72
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Sectie 2 meter - buiten Regio 14.
Nr:
Call
Regio Mult.

Pnt

Score

Nr:

Sectie 2 meter - Regio 14.
Call
Regio Mult. Pnt

Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

438
327
272
255
167
134
70
169
54
55
52
47
22
15

5256
3924
2448
2040
1503
938
560
507
432
385
260
235
88
15

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PA0GUS R14
PD4DX R14
PE1PKR R14
PD1ALW R14
PI4FRG R14
PA2WRD R14
PI4APD R14
PI4EME R14
PE2HD R14
PA3DAT R14
PA7AL R14
PA1CD R14
PA0COR R14
PG2D R14
PE1RQA R14

3768
3600
3600
3216
2904
2520
1892
1680
1620
1500
1152
960
792
671
480

PD1JKS
PA6R
PI4VHW
PD9D
PA1P
PD1AJT
PA1BJ
PE2HVL
PE1ODY
PA1VW
PD4HW
PE1NBD
PA7X
PE1EXD

R32
R32
R36
R19
R45
R01
R05
R42
R23
R01
R36
R43
R23
R37

12
12
9
8
9
7
8
3
8
7
5
5
4
1

12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
11
10

314
300
300
268
242
210
172
140
135
125
96
80
66
61
48

KRO'S de reünie over radio VERONICA
Het TV programma "De Reünie" gaat op zondag 23 februari over de zeezender Radio Veronica. Het programma
wordt volgende week opgenomen, aldus voormalig Veronica medewerker Juul Geleick. De KRO schrijft over het
programma: "Rob Kamphues praat met de radiomakers van Veronica. In 1974 werd de legendarische zeezender
Veronica uit de lucht gehaald. Nu 40 jaar later komen de radiomakers van toen voor het eerst samen op tv, bij
KRO De Reünie".
De KRO schrijft verder: "De oude rotten in het vak halen herinneringen op uit hun jongensboek. Ook krijgen we
een kijkje op het landgoed van dj Lex Harding. En Tom Mulder laat zien hoe het hem vergaat na zijn
hersenbloeding in 2004. De enige vrouw uit het midden, Tineke de Nooij heeft nog altijd een eigen
radioprogramma. Een bijzondere aflevering boordevol herinneringen aan een bewogen periode".
Juul Geleick meldt ons verder: "Naast Ad Bouman en ik zitten er nog 10 -Veronica- klasgenoten in het programma.
De mensen van de KRO-NCRV hebben heel erg hun best gedaan en in mijn ogen een evenwichtig programma
bedacht. Wat ik trouwens niet wist is dat presentator Rob Kamphues meer een Radio Noordzee fan is. Het
programma wordt geregisseerd door regisseur Eduard Huis in 't Veld".
Uitzending: KRO De Reünie, zondag 23 februari, 20.20 uur, Nederland 1
Weblink: KRO Reünie
Weblink: Internet RadioCafe over KRO Reünie
Weblink: Stichting Norderney
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Radiomarkt afdeling noord oost Veluwe
Ook in 2014 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de
landelijke Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) op
veler verzoek al weer voor de achttiende maal haar Radiomarkt
(elektronica vlooienmarkt). Nieuw dit jaar is dat de markt binnen wordt
gehouden en dat de datum verschoven is naar 22 februari, de bekende
gezelligheid blijft hetzelfde.
Op deze Radiomarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden
door standhouders uit Nederland, maar ook uit Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op de
een of andere manier met elektronica te maken hebben. Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop
variërend van antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s. En
natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten door het grote aanbod van losse onderdelen
en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de computer liefhebbers diverse componenten en accessoires verkrijgbaar
maar ook DVD`s en laptop`s voor zeer gunstige prijzen
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s, oude leger
apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 22 februari
2014 naar deze gezellige Radiomarkt.
De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde. De markt
begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3 Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte.
Voor het laatste nieuws en informatie over het huren van een kraam kijk op: www.pi4nov.nl of stuur een E mail
naar: radiomarkt@pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik Klein (PH4CK)

Opruiming bij de Schematheek
Sla nu uw slag
Ik heb ter overname diverse orginele documentatie, zoals de bekende groene boeken van Bosch, o.a.
•
Boek 1 KF80-KF160-KF450
•
Boek 2 KF82-KF162-KF452
•
Boek 3 KF83-KF163-KF453
En dan nog diverse boeken van Boonton, keythley, Valhalla, Dana, Nordmende, Cushman, Could, Wilcom, W&G
TFPM-76, Nordmende en Teltronics, H&P de 606A-608D-608E/F ,Sailor RT2047, skantie 5001, Motorola Select 5,
LCH1900.
Kopies van de BM016 Bouwdoos oslioscoop.
Van Philips de Congres Conference LCH3151-LCH3161-LCH3250, de LBB3151-LBB3161-LBB3251-LBB3152LBB3154.
Indien u een van deze manuals wilt overnemen, kunt u contact opnemen met de schematheek via internet op
Info@schematheek.eu website: http://schematheek.eu/
En wie het eerst komt wie het eerst maalt HI, ik ga niet stoppen, maar ruimte maken, want digitaal scheelt heel
veel ruimte in de kast.
73’ van Toine (PD0MHS)
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Youngsters On The Air Finland
In de zomer van 2014 zal van 15-22 juli Youngsters On The Air in Finland
plaatsvinden. Dit is in opvolging van voorgaande evenementen in Roemenië,
Nederland/België en Estland. Gedurende deze week zullen 15 teams uit
verschillende Europese landen deelnemen. Een team bestaat uit 4
zendamateurs en/of luisteramateurs tussen de 15-25 jaar en een teamleider.
In die week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme
staan zoals: contesten, presentaties, bezoeken van o.a. radio stations, ARDF
en nog veel meer. Locatie van het evenement is Virrat in Finland.
(http://www.marttinen.fi/en/nuorisokeskus) De YOTA website www.hamyota.com geeft een indruk van wat je van deze week kan verwachten.
Kosten:
Deelnemers betalen een deel van de reiskosten plus € 50 deelnemerskosten (de vergoeding van de reiskosten is
afhankelijk van de reisafstand, te berekenen met een formule van de Europese Commissie) Het grootste deel zal
gefinancierd worden door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, zoals accommodatie, activiteiten
en eten.
Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie, waarin je duidelijk aangeeft waarom we
jou moeten meenemen, naar Lisa Leenders (PA2LS) pa2ls@veron.nl
Teamleiders kunnen zich ook aanmelden, zij mogen ouder dan 25 jaar zijn.

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:
--------------------------------Geen contest uitslagen ontvangen.

----------------------------------Totaal
0 QSO's en
0 Pnt.
====================================
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36e Friese Radiomarkt Beetsterzwaag.
De voorbereidingen zijn alweer begonnen voor onze radiomarkt.
De vergunning is aangevraagd en de takenlijsten voor de
commissieleden zijn weer bijgewerkt. Ook de eerste promotie artikelen
zijn de deur/computer al weer uit.
Ook deze keer verwachten we weer veel bezoekers en ook de eerste
standhouders melden zich alweer aan.
Vrijwilligers worden er ook voor deze keer weer gezocht. Heb je zin en
tijd om deze dag of een dagdeel te helpen bij onze radiomarkt
schroom dan niet om je aan te melden of informatie te vragen bij
Robert van Houten (PD2RVH) pd2rvh@a63.org
De datum voor onze 36e radiomarkt is op zaterdag 31 mei 2014 en uiteraard ook nu weer in en rondom
zalencentrum: “De Buorskip” aan de Vlaslaan 26 9255 CH Beetsterzwaag.
De markt is geopend van: 09.00 tot 15.30 uur. Entree prijs is: € 3,00 p.p.
Voor de radio zendamateur en elektronicahobbyist is dit de gelegenheid om hun slag te slaan en juist dat
onderdeel of andere waar te kopen waar je wellicht al lang naar op zoek bent.
Onze markt is al jaren bekend als een gezellige markt, waar het goed vertoeven is.
Ruim 100 handelaren uit binnen en buitenland zullen er hun koopwaar aanbieden zowel oude, nieuwe en ook
dumpmateriaal maar ook radio-ontvangers, zenders, computers en computer onderdelen, antenne’s, kabel,
gereedschap, onderdelen voor zelfbouw, sloopmateriaal, en vele andere zaken. Verder is de markt een belangrijk
ontmoetingspunt voor zend- en luisteramateurs, computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten.
Bij de afdelings stand is er de mogelijkheid om QSL kaarten voor de Regio 14 te halen of te brengen en zal ons
service bureau u inlichtingen over de vereniging kunnen verstrekken. Ook de cursusboeken kunt u hier
aanschaffen.
De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de Vlaslaan,
wordt aangegeven door borden. Voor de mindervalide zijn er parkeerplaatsen tegenover de
ingang gereserveerd. De herkenbare medewerkers van de FRM helpen u graag.
Voor de vergunninghouders is er een “inpraatstation” actief op de repeater van Heerenveen. Frequenties: 145.700
en 430.025 MHz.

Inlichtingen voor handelaren:

Public Relations:

Johannes Blom (PE1LUB)
Stúken 1 9247 DJ Ureterp
Tel: 0031(0)512302321
Mail: admin.frm@a63.org

Roel Pot (PD0OYF)
Karturf 20 9202 MC Drachten
Tel: 0031(0)644068957
Mail: pr.frm@a63.or
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Contesten.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 1 Februari
Tijden: 00:00 - 07:59 UTC RTTY
08:00 - 15:59 UTC SSB
16:00 - 23:59 UTC CW
Mode: Zie tijden
Volledige reglement:
Zaterdag 1 / Zondag 2 Februari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: BPSK63
Volledige reglement:
Zaterdag 1 / Zondag 2 Februari
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 1 Februari
Tijden: 16:00 - 19:00 UTC
Mode: CW - Alleen hand seinsleutel
Volledige reglement:
Zaterdag 1 / Zondag 2 Februari
Tijden: 18:00 - 17:59 UTC
Mode: RTTY
Volledige reglement:
Zondag 2 Februari
Tijden: 07:00 - 16:00 UTC
Mode: CW, SSB, DIGI en FM
Volledige reglement:
Maandag 3 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: SSB
Volledige reglement:

februari 2014

Triathlon DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
triathlon-dx-contest.gr/contest/index.php/rules
EPC WW DX PSK Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
www.epcwwdx.srars.org/index.php/contest-rules.html
Black Sea Cup International
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU Zone, HQ stations geven RST + clubafkorting BSCC leden
geven RST + BS + lidnr N1MM Call history bestand
bscc.ucoz.ru/index/0-21
AGCW Handtasten party
Werken met: Stations die een hand seinsleutel gebruiken.
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST/volgnummer/Klasse/Naam/Leeftijd
www.agcw.org
Mexico International RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 Stations uit Mexico geven
RST + Staat
www.rtty.fmre.mx/english/rules.html
Februar QSO Party
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + leeftijd van de operator. YL's geven 00 Wie zijn
leeftijd niet wil geven geeft XX
www.darc.de/referate/dx/contest/qso-party/
RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r80mcc.shtml
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Donderdag 6 februari
Tijden: 20:00 - 22:00 UTC
Mode: CW (zie opmerking)
Volledige reglement:
Opmerking:

SKSE - Straight
Werken met:
Banden:
Uitwisselen:

Key Sprint Europe
Iedereen werkt met iedereen (*)
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + QTH + Naam + SKCC nr (niet leden NONE)
Voor QTH-code zie reglement
skse.m0trn.com/

(*) Alleen voor gebruikers van handsleutels (straight key, sidesweeper of bug)

Zaterdag 8 / Zondag 9 Februari
Tijden: za 00:00 - zo 23:59 UTC
Mode: RTTY
Volledige reglement:

Zaterdag 8 Februari
Tijden: 07:00 - 09:00 UTC - 80 meter
09:00 - 11:00 UTC - 40 meter
Mode: SSB
Volledige reglement:

Zaterdag 8 Februari
Tijden: 11:00 - 13:00 UTC
Mode: CW

CQ WW RTTY WPX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
www.cqwpxrtty.com/rules.htm

VFDB Kontest
Werken met:
Banden:
Uitwisselen:

Iedereen werkt met iedereen.
40 en 80 meter (zie tijden).
RST + DOK Stations zonder DOK geven volgnummer,
vanaf 001
www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/regeln/vfdbz/

Volledige reglement:

Asia Pacific Sprint Contest
Werken met: Stations in Azië en de Pacific
Banden:
20 en 40 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 CQ gevende station gaat
na QSO QSY.
jsfc.org/apsprint/aprule.txt

Zaterdag 8 / Zondag 9 Februari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC

PACC Contest
Werken met:

Mode: CW en SSB
Volledige reglement:

Zaterdag 8 / Zondag 9 Februari
Tijden: 21:00 - 01:00 UTC
Mode: CW en SSB
Volledige reglement:
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Nederlandse stations met iedereen.
Buitenlanders alleen met Nederland.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
Nederlanders: RST + Provincie Buitenlanders: RST +
volgnummer, vanaf 001 Klik hier voor meer PACC-info
www.dutchpacc.com

RSGB 1,8 MHz Contest
Werken met: Stations uit het Verenigd Koninkrijk
Banden:
160 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer UK stations geven ook district code
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r1st-160m-2014.shtml
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Woensdag 12 / Donderdag 13 Februari Mini CWT Contest
Tijden: 13:00 - 14:00 UTC
19:00 - 20:00 UTC
03:00 - 04:00 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
Naam + CW-Ops lidnummer niet leden Naam + Land
(USA/Canada Staat/Provincie) elk deel telt als aparte
contest, zie reglement.
Volledige reglement:
www.cwops.org/onair.html

Woensdag 12 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: Data
Volledige reglement:
Vrijdag 14 / Zaterdag 15 Februari
Tijden: 21:00 - 21:00 UTC
Mode: PSK31.63.125
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r80mcc.shtml
Russian PSK Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven
RST + Oblast-code.
www.epc-ru.ru

Zaterdag 15 / Zondag 16 Februari
ARRL International DX Contest
Tijden: za 00:00-zo 24:00 UTC (48 uur) Werken met: USA en Canada.
Mode: CW
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + vermogen (bijv. 599 100) USA en Canada geven
staat/provincie N1MM Call history bestand
Volledige reglement:
www.arrl.org/arrl-dx
Woensdag 19 Februari
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: CW
Volledige reglement:
Donderdag 20 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: CW
Volledige reglement:

AGCW Schlackertastenabend
Werken met: iedereen die met een halfautomatische seinsleutel (bug)
werkt.
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 + jaartal, jaartal = 1e jaar
waarin een bug werd gebruikt.
www.agcw.org
RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r80mcc.shtml

Vrijdag 21 / Zondag 23 Februari
CQ 160 Meter Contest
Tijden: vr 22:00-zo 22:00 UTC (48 uur) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB
Banden:
160 meter
Uitwisselen:
RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie
N1MM Call history bestand (voor USA calls)
Volledige reglement:
www.cq160.com/rules.htm
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Zaterdag 22 / Zondag 23 Februari
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC
Mode: SSB

Volledige reglement:
Zaterdag 22 / Zondag 23 Februari
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC
Mode: CW
Volledige reglement:

REF Contest
Werken met:
Banden:
Uitwisselen:

Frankrijk, Corsica en Franse overzeese gebieden.
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001, Franse stations geven
RST + departement nr. Franse overzeese gebieden geven
RST + prefix
N1MM Call history bestand.
concours.ref-union.org/contest/
UBA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001, Belgische stations geven
ook hun provincie-code N1MM Call history bestand.
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen

Zondag 23 Februari
HSC Contest
Tijden: 09:00-11:00 en 15:00-17:00 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + HSC lidmaatschapsnummer, niet leden
geven RST/NM (Not Member)N1MM Call history bestand.
Volledige reglement:
www.highspeedclub.org
Opmerkingen: In het 2e deel van de contest mag elk station opnieuw gewerkt worden.

Woensdag 26 / Donderdag 27 Februari Mini CWT Contest
Tijden: 13:00 - 14:00 UTC
19:00 - 20:00 UTC
03:00 - 04:00 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
Naam + CW-Ops lidnummer, niet leden Naam + Land
(USA/Canada Staat/Provincie) Elk deel telt als aparte
contest, zie reglement.
Volledige reglement:
www.cwops.org/onair.html
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.

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op

438.400 MHz GMSK via PI1DRA
145.750 MHz FM via PI3GRN
144.340 MHz USB
3.795 Mhz SSB +/- QRM
29.550 MHz FM
145.275 MHz FM. RX via PI2ASN
3.560 Mhz SSB +/- QRM
3.660 MHz LSB +/- QRM
145.650 MHz FM via PI3MEP
145.700 MHz FM via PI3HVN
7.080 Mhz SSB +/- QRM

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

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:

iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere

22:00u.
19:00u.
21:00u.
10:30u.
21:00u.
10:30u.
11:00u.
11:30u.
12:00u.
20:00u.
11:30u.

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.

Februari 2014
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Di. 04 19:00 – 22:00 Jaarvergadering
Lezing:

Geen lezing i.v.m. Jaarvergadering

Maart 2014
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Di. 01 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst
Lezing:

Jan van Muijlwijk (PA3FXB) QSO middels
reflectie op een snel bewegend en ver
object.

Bestuur

Medewerkers

Voorzitter
Robert van Houten - PD2RVH
Healwei 15
9244 AN Beetsterzwaag
Tel. (0512) 385 272
e-mail: voorzitter@a63.org

Alg. Lid, lezingen, excursies
Patrick de Jong - PD2PC
Bruggewijk 5
8426 ET Appelscha
Tel. (06) 53 922 770
e-mail: pd2pc@a63.org

QSL-manager
Martin Bak – PAØMBD
Bosschawei 67
9212 RG Boornburgum
Tel. (0512) 382 142
e-mail: qsl@a63.org

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag Tel.
(0512) 382 341
e-mail: info@buorskip.nl

Secretaris
Roel Pot - PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel. (0512) 546 125
Mobiel (06) 44 068 957
e-mail: secretaris@a63.org

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

Service Bureau A63
Frans Hamelink – PA1NHZ
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade
Tel. (0561) 688 885
e-mail: sb@a63.org

Ontstoringskoffer
Jan Janssen – PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ Drachten
Tel. (0512) 525 491
e-mail: bci.koffer@a63.org

Alg. Lid, en redactie
Dick van Ens - PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG Heerenveen
Tel. (06) 33 083 940
e-mail: pa1de@a63.org

Friese Radio Markt
Kor de Vries – PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE Beetsterzwaag
Tel. (0512) 382 262
e-mail: frm@a63.org

Contestgroep PI4M
Frank Talens – PF5T
Mouterij 67
8401 WC Gorredijk
Tel. (06) 28 784 844
e-mail: pi4m@a63.org

Redactie CQ Friese Wouden
Dick van Ens - PA1DE
e-mail: redactie@a63.org

Beheer Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom – PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel. (0512) 302 321

Penningmeester
Johannes Blom – PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel. (0512) 302 321
e-mail: penningmeester@a63.org
giro 49 27 356

Beheer Antenne-analyzer,
A.U.B. kopij inleveren vóór de 22ste van
de maand.

Roel Pot 06-44068957
of e-mail: secretaris@a63.org
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Advertentie.
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