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Van de voorzitter.
Hier weer een stukje van de voorzitter. Het vorige stukje heb ik nog geschreven aan boord van de Zr. Ms. Johan
de Witt. De afgelopen vijf maanden hebben we in de wateren van Somalië ons bezig gehouden met het
terugdringen van de aanvallen van de Somalische piraten.
Op de eerste bijeenkomst van 2014 ga ik een lezing verzorgen over mijn werk bij de Marine en in het bijzonder
over de laatste missie naar Somalië: Atalanta genaamd.
De eerste zondag van het jaar is het weer kids-day. Iedereen, dus ook kinderen, mogen onder het toeziend oog
van een amateur, de zender gebruiken. Ze kunnen dan zelf ervaren dat je, ook zonder de moderne communicatie
van nu, vele contacten kunt leggen elders op de wereld. Belangstellenden kunnen op de site van de Veron hier
meer informatie over vinden.
De leden van de Veron worden steeds ouder. Het zou voor de vereniging goed zijn als er meer jongeren
geïnteresseerd zijn of raken in het vak van zendamateur. Verjonging is goed en biedt ook garanties voor de
toekomst. Op dit moment wordt het steeds lastiger om mensen enthousiast te krijgen voor een bestuursfunctie.
We vergaderen 1 keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden. Voor het bestuur zijn wij op zoek naar
een nieuw bestuurslid die zich bezig gaat houden met het organiseren van lezingen; oftewel sprekers
‘contracteren’.
De Veron heeft ook een groep van mensen die zich bezig houdt met de organisatie van de Friese Radiomarkt
(FRM), welke elk jaar in mei plaats vindt. De FRM is op zoek naar een Marktmeester. Als marktmeester ben je het
aanspreekpunt voor de standhouders en zorg je ervoor dat een iedereen op de juiste plek staat. Vanaf januari tot
mei ben je hiermee bezig. Verderop in dit bulletin kun je hier meer informatie over vinden.
De eerste bijeenkomst van 2014 is meteen ook een Nieuwjaarsbijeenkomst. Na afloop bestaat de mogelijkheid, om
onder het genot van een hapje en drankje, elkaar een goed en gezond 2014 te wensen. Ik zie jullie graag op
dinsdag 7 januari.
Robert van Houten
PD2RVH
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Verslag afdelingsavond
Opening.
Plaatsvervangend voorzitter Roel opent omstreeks 19.45 uur de vergadering en heet een ieder welkom in het
bijzonder Tom Wijngaard.
Vaststellen agenda.
Op de agenda komt verder geen aanvulling dus zal als zodanig behandeld worden.
Mededelingen:
Robert onze voorzitter is ook deze keer nog afwezig en laat ons groeten en vertelt nog dat 6 december de
terugreis begonnen zal worden. Rond 21 december zal aangemeerd worden in nederland. Robert zal onze
afdelingsavond in Januari weer aanwezig zijn en de avond vullen.
Ingekomen stukken.
Voor behandeling op deze ledenavond zijn er geen stukken.
Verslag vorige ledenavond.
Onveranderd goedgekeurd.
Mededelingen van de Penningmeester.
Johannes doet een oproep aan de sub penningmeesters van de commissies om de boeken op te maken en de
verslagen bij hem in te leveren.
Vacatures landelijk en lokaal.
Binnen de veron landelijk zijn er een aantal vacatures voor de PR commissie en een redacteur voor de electron.
Uit de afdeling geen reaktie.
Lokale vacatures zijn er bij ons bestuur.
Voor de FRM commissie zoeken we naar een marktmeester om Johannes te ontlasten die ook voor beide al
penningmeester is.
Voor het organiseren van onze avonden zoeken we een bestuurslid om de lezingen en excursies te organiseren
nadat patrick stopt in verband met de drukke werkzaamheden aan zijn nieuwe woning.
Voorzitter en redactie CQ friese wouden bestuursleden kiezen voor nog een periode van drie jaar.
Verslag regio bijeenkomst.
Roel doet nog even kort verslag van de gebeurtenissen in Apeldoorn en de procedure die gestart moet/kan worden
na een verdenking van zakkenrollerij en of diefstal. Ook dat er gesproken is over hoe we de VERON zien in 2030.
Verslag staat in de CQ.
Verenigingsraad.
De verenigingsraad is weer in april en de afdelingen kunnen weer komen met voorstellen voor mogelijke
behandeling op die vergadering. voorstellen kunnen ingediend worden tot 31 december 2013
Lezing van Tom van Wijngaard PE1ASJ
Weggooi maatschappij. Wat gooien we veel weg omdat het ons niet meer naar de zin is of defect, maar met deze
onderdelen kun je soms nog veel zaken maken, dit liet Tom van Wijngaard gisteravond ( 3 december 2013 ) zien
op onze afdelingsavond. Van wat gevonden aluminium en een afvoerbuisje is een 4 meter antenne gemaakt. Van
een defecte eindtrap voor 11 meter is een werkende HF eindtrap gemaakt in het kastje van de KLV 400. Uit een
oude TV wat spoeltjes en uit een buizenradio wat onderdelen en alles werkt weer naar behoren.
Een simpele SWR meter omgebouwd naar een kastje waar een frequentiemeter op aangesloten kan worden.
Ben je een electronica knutselaar dan kan de rommelbak van grote waarde zijn.
Halverwege is een pauze ingelast. Ymko en Lutske hadden de drankjes weer klaar en ook de heerlijke gehakballen
waren weer warm.
Nadat Tom zijn verhaal heeft afgerond was er nog gelegenheid tot vragen en ook een schema van de 4 meter
antenne kon meegenomen worden.
Rondvraag.
Hier is geen gebruik van gemaakt.
Sluiting.
Roel bedankt een ieder voor de komst en wenst ons alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en graag
tot 7 januari 2014.
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Kids day zondag 5 Januari 2014.
Jeugd heeft de toekomst, vaak horen we dit zeggen, toch krijg ik het gevoel dat dit voor techniek niet het geval is,
immers jeugd kiest op school vaak niet voor een technisch vak. Gelukkig
komt er een kleine opleving want vmbo en mbo scholen doen aardig aan
PR om meer jeugdigen te laten kiezen voor een technisch vak.
André Kuipers heeft in Drachten de opening verzorgd van het nieuwste
gebouw voor technisch onderwijs in het MBO bij de Friese Poort en
vertelde dit nog bij de opening: Nederland speelt op het gebied van de
techniek wereldwijd een belangrijke rol, benadrukte Kuipers. “Er is een
grote behoefte aan technici. Jonge mensen die voor de techniek kiezen,
gaan een goede toekomst tegemoet.” Die woorden herhaalde hij even
later nog eens voor de cameraploeg van de Friese Poort.
Bron: http://www.drachtstercourant.nl
Wat kunnen wij doen om jeugd te interesseren voor de techniek. Je kunt heel dicht bij huis beginnen met PR en je
eigen kinderen vertellen hoe mooi het is om met techniek bezig te zijn en hun vertellen dat het ook erg belangrijk
blijft om hier veel over te weten. We werken dagelijks met een stukje techniek, denk maar eens aan de moderne
GSM. Op elk gewenst moment kun je iemand bij je zender uit nodigen om hier iets over te vertellen, maar er is
landelijk een erg goed moment om dit te doen namelijk op zondag 5 Januari 2014
De frequenties die wereldwijd gepromoot worden zijn:
•
•
•
•
•
•

Op
Op
Op
Op
Op
Op

80 meter
40 meter
20 meter
15 meter
10 meter
2 meter

3.650 tot 3.750 MHz
7.080 tot 7.120 MHz
14.270 tot 14.300 MHz
21.360 tot 21.400 MHz
28.350 tot 28.400 MHz
145.350 MHz

Nu is er met deze frequentie planning geen rekening gehouden met de
Novice amateur die op een groot deel van de genoemde frequenties niet uit mogen komen. Mijn eigen ervaring
leert dat het snelste contact is gelegd op de 2 of 70 cm in FM omdat daar de verstaanbaarheid dan het beste is.
Voor de jeugd die zich een beetje in het Engels kan redden is er altijd de mogelijkheid om iets op HF te doen. Als
we nu samen afspreken dat als we iets gaan doen aan de Kids day en dit dan doen op 145.350 MHz vanaf 14.00
uur heeft als voordeel dat je nagenoeg zeker kids aan de micro treft. Uiteraard kun je zelf beslissen of je mee wilt
doen en op genoemde tijd. En te overwegen is om je buurt kinderen uit te nodigen om naar je shack te komen.
Alvast veel plezier gewenst bij deze kids day.

Verenigings raad voorstellen
12 April 2014 is de Veron verenigingsraad gepland en voor deze bijeenkomst kunnen de
afdelingen weer voorstellen doen. Hierbij doe ik dan een oproep aan jullie allemaal om eens na
te denken of er ook voorstellen gedaan kunnen worden die onze vereniging/afdeling ten goede
komen. We kunnen dan begin 2014 deze voorstellen bespreken binnen de afdeling.
Je kunt je punten nog indienen tot 31 december 2013 via mail: secretaris@a63.org
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Vacatures bij A 63
Bijna 2014 en er zijn helaas nog geen aanmeldingen binnen voor de genoemde vacatures. We doen een dringend
beroep om nog eens na te denken of één van de onderstaande functies iets voor je is.
We hebben op dit moment 5 bestuursleden en dat is voor de dagelijkse gang van zaken voldoende. Een
vermindering van bestuursleden komt de functionaliteit van de afdeling niet ten goede. Enkele bestuursleden
hebben, al sinds een paar jaar, een dubbele functie. Hier moet echter niet meer bij komen. Laten we samen
zorgen dat onze afdeling blijft bestaan, en denk eens na of je iets voor de afdeling kunt betekenen.
Ook de FRM commissie bestaat uit 5 leden, dus opvolging van de huidige marktmeester is noodzakelijk !
Wat zijn de functies die vrijkomen:
Marktmeester voor de FRM.
Johannes heeft deze functie een aantal jaren naast het penningmeesterschap gedaan, en ziet graag dat er
vervanging komt. De FRM draait op een zeer goed ingericht draaiboek en we vergaderen maandelijks van Januari
t/m Juni. Johannes zal dit jaar zeker mee draaien en je alle ins en outs vertellen van dit werk.
Coördinator lezingen en excursies.
Patrick heeft te kennen gegeven niet nog een periode in te gaan binnen het bestuur, hij is erg druk bezig met zijn
nieuwe woning en zal de komende tijd weinig tot geen tijd hebben voor de hobby.
Je maakt deel uit van het bestuur en daarbinnen zorg je voor de invulling van onze afdelingsavonden.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie, dan kun je kontakt opnemen met:
Johannes Blom
Patrick de Jong

PE1LUB; 0512-302321; pe1lub@a63.org
PD2PC; 06-53922770; pd2pc@a63.org

Beste leden en afdelingen,
Zoals iedereen weet is er elk jaar rond de kerst de jaarlijkse verkoping, dit jaar zal de verkoping gehouden worden
in 1 van de fort gebouwen bij fort de Gagel, dit betreft een ruimte die aan de begane grond gelegen is zodat ook
mensen die wat lastiger te been zijn de locatie kunnen betreden. (het is dus niet in het eigen club gebouw maar in
1 van de andere gebouwen) De datum voor de verkoping is 27-12-2013 (vrijdag tussen kerst en oud en nieuw), de
geplande verkoping zal starten rond 20.30uur, mocht u spullen willen inbrengen de deuren zijn open vanaf
19.00uur. (eerder inleveren neem even contact op voor mogelijkheden) Let er wel op dat we de spullen na de
verkoping weer moeten meenemen en niet direct op de stort kunnen werpen dus a.u.b. geen afval.
Zoals alle andere jaren zal 10% van de opbrengst ten goede komen van de clubkas van de afdeling Veron A08.
Graag zien we u allen volgende week vrijdag met al uw overbodige spullen en wie weet zit er nog wat leuks bij om
uw eigen verzameling uit te breiden!
Vriendelijke groeten,
Voorzitter Veron A08 Utrecht
Michael Cornet PA4MIC
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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, http://www.afdelingscompetitie.nl, hoeveel verbindingen
u heeft gemaakt, en in welke contest. De redactie publiceert maandelijks uw resultaat!

Resultaat afdeling Friese Wouden :
PI4EME
PA1DE

Friese Elfstedencontest 80m
EPC Ukraine DX Contest

58 QSO's en
32 QSO's en

2 Pnt.(SSB)
1 Pnt.(PSK63)

Dit jaar behaald 17226 QSO's en 427 Pnt.

Contesten.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Donderdag 26 December
Tijden: 08:30 - 11.00 UTC
Mode: CW en SSB.
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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/referate/dx/contest/xmas/regeln/

Let op:

Nadat een QSO gemaakt is verlaat het CQ-gevende station de frequentie.
Het station dat aanriep mag nu dus CQ geven.

Zaterdag 28 December
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: CW en Phone (dus ook AM en FM)
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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.
www.rac.ca/en/rac/programmes/contests/

Zaterdag 28 / Zondag 29 December
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

O-QRP-Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80, 40, 20 meter
RST + volgnummer + categorie. Zie reglement voor categorieën.
www.qrpcc.de/contestrules/oqrpr.html

Zaterdag 28 / Zondag 29 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:
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Zondag 29 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
De hele maand december zijn er veel stations QRV met *110RAEM. Bijv. RA110RAEM ... RZ110RAEM en uit nog
een aantal landen. Gratis PDF awards: www.raem110.ru en www.rcwc.net
Volledige reglement: raem.srr.ru/contest/raem_2013/rules_eng_2013.php
Woensdag 1 Januari
Tijden: 08:00 - 11:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

SARTG New Year RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + naam + "Happy New Year" in je eigen
taal.
www.sartg.com/contest/nyrules.htm

Woensdag 1 Januari
Tijden: 09:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

AGCW Happy New Year Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80, 40 en 20 meter
RST + volgnummer vanaf 001, AGCW leden geven ook hun lidm. nummer
www.agcw.de/?Contests_und_CW-Betrieb

Donderdag 2 januari
Tijden: 20:00 - 22:00 UTC
Mode: CW (zie opmerking)
Uitwisselen:

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

Volledige reglement:
Opmerking:

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

Zaterdag 4 Januari
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: PSK31
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 4 Januari
Tijden: 07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:

PODXS 070 Club PSKFEST Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + land USA/Canada geeft staat/provincie
www.podxs070.com/o7o-club-sponsored-contests/pskfest
Schwaben Contest

UTC
UTC
UTC
UTC

80m
80m
40m
40m

CW
SSB
CW
SSB

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
zie tijden
RST + volgnummer Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/distrikte/t/schwaben-contest/

Zaterdag 4 / Zondag 5 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Januari 2014

WW PMC Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ-zone. Deelnemers uit een PMC stad RST + PMC reference
(zie reglement)
www.s59dcd.si/en10/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=92
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Zaterdag 4 / Zondag 5 Januari
Tijden: Za 18:00 - Zo 24:00 UTC
Mode: Alle DIGI modes
Uitwisselen:
Volledige reglement:

ARRL RTTY Roundup
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer Amerikaanse/Canadese stations geven staat/prov.
www.arrl.org/rtty-roundup

Zaterdag 4 / Zondag 5 Januari
Tijden: Za: 20:00 - 23:00 UTC
Zo: 04:00 - 07:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

EUCW 160m Contest

Volledige reglement:

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter (1810 - 1840 KHz)
RST / naam / club / lidmaatschapsnummer, niet leden geven RST /
naam / NM (not member)
www.agcw.org/eucw/d/Deu160.html www.agcw.org/eucw/eu160.html

Zondag 5 Januari
Tijden: 07:00 - 08:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Vytautas Magnus Trophy Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 + QTH locator (volledig)
rk.vdu.lt/en/vytautas-magnus-trophy

Woensdag 8 / Donderdag 9 Januari
Tijden: 13:00 - 14:00 UTC
19:00 - 20:00 UTC
03:00 - 04:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Mini CWT Contest

Volledige reglement:
Zaterdag 11 Januari
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Old New Year Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + getal van 2 of 3 cijfers getal = leeftijd + aantal jaren dat men
actief is.
www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index7.shtml

Volledige reglement:
Zaterdag 11 Januari
Tijden: 15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Aktivitäts-Contest Distrikt Nordrhein
UTC
UTC
UTC
UTC

40m
40m
80m
80m

CW
SSB
CW
SSB

Zaterdag 11 / Zondag 12 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Januari 2014

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Naam + CW-Ops lidnummer, niet leden Naam + Land (USA/Canada
Staat/Provincie) Elk deel telt als aparte contest, zie reglement
www.cwops.org/onair.html

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
zie tijden
RST + Naam Duitse stations geven RST + Naam + DOK
www.darc.de/distrikte/r/contest/
UK DX BPSK63 Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + DXDA Nummer DXDA Lijst ON-PA DXDA Lijst Compleet
www.ukdx.srars.org/ukdxc-psk-rules-2013.pdf
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Zondag 12 Januari
Tijden: 09:00 - 10:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DARC 10 meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
10 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun DOK
www.darc.de/referate/dx/contest/10m/regeln/

Zondag 12 Januari
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB Affiliated Societies Team Contest
Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/rafs.shtml

Zaterdag 18 / Zondag 19 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

HA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Hongaarse stations geven provinciecode
(2 letters)
www.ha-dx.com

Zaterdag 18 Januari
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB Affiliated Societies Team Contest
Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/rafs.shtml

Zondag 19 Januari
Tijden: 09:00 - 11:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

ON 10 meter Contest
Werken met: Stations in België. Belgische stations met iedereen.
Banden:
10 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun UBA
Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.on7ss.be/on_contest/on_10m_nl.html

Volledige reglement:
Woensdag 22 / Donderdag 23 Januari
Tijden: 13:00 - 14:00 UTC
19:00 - 20:00 UTC
03:00 - 04:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Mini CWT Contest

Volledige reglement:

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Naam + CW-Ops lidnummer, niet leden Naam + Land (USA/Canada
Staat/Provincie) Elk deel telt als aparte contest, zie reglement.
www.cwops.org/onair.html

Vrijdag 24 / Zondag 26 Januari
Tijden: vr 22:00 - zo 22:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ World-Wide 160-Meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie
www.cq160.com/rules.htm
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Zaterdag 25 / Zondag 26 Januari
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

REF Contest
Werken met: Frankrijk, Corsica en Franse overzeese gebieden.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Franse stations geven RST + departement
nummer. Franse overzeese gebieden geven RST + prefix
concours.ref-union.org/contest/

Zaterdag 25 / Zondag 26 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG RTTY Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Alleen volgnummer, vanaf 001 RST hoeft niet gegeven te worden.
www.bartg.org.uk/contests.asp

Zaterdag 25 / Zondag 26 Januari
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:

UBA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun
provincie-code.
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen

Volledige reglement:

Opendag Noord Oost Veluwe
Na het grote succes van vorig jaar organiseert de VERON ( Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland)
afdeling Noord- Oost- Veluwe vrijdag 27december, voor het vijfde jaar op rij, haar traditionele open dag.
Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de “radiohobby”.
Er worden diverse demonstraties gegeven zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De NOV zelfbouwprojecten zoals de lowcost, 0 tot 1500MHz frequentie counter met behulp van de PC (zie
afbeelding), de CTCSS module, ATV en andere projecten.
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)
Packet radio, we laten zien dat Packet nog steeds leeft onder de zendamateurs.
D-Star, digitale communicatie en de mogelijkheden hiervan
live vliegtuigen volgen op een virtueel radarscherm. (airnav) en de mogelijkheden om via internet
vliegtuigen te volgen (wereldwijd)
SDR ontvangers, voor een paar tientjes is een breed ontvangs bereik mogelijk.
Radiohobby en computer.
Leger en maritime zend en ontvangst apparatuur
Informatie over P2000 het digitale systeem van Brandweer, Politie en hulpdiensten.
Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over.

Leo Duursma PA0LMD, de bekende reparateur uit Oldebroek, zal ook aanwezig zijn met de nodige meet
apparatuur om uw ontvanger, portofoon of transceiver te controleren en na te meten.
Mochten er nog mensen zijn die ook wat wel eens actief aan de opendag willen deelnemen , neem dan contact op
met de organisatie (bestuur@pi4nov.nl)
De opendag wordt gehouden in buurthuis het Grinthuus Morelissenstraat 1 8095PX `t Loo Oldebroek van 10.00
uur tot 16.00uur. Een hapje en drankje is tegen betaling verkrijgbaar.
Voor verdere informatie en een route beschrijving zie onze website www.pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik PH4CK
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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 Meren-ronde:

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
10meter-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.

Heeft u vragen over uw lidmaatschap van, of over informatievoorziening door VERON afd. Friese Wouden dan kunt
u contact opnemen met de secretaris. secretaris@a63.org
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Activiteitenkalender.

Januari 2014
Di. 07 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst
Lezing:

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Robert van Houten (PD2RVH) vertelt
over zijn werkzaamheden bij de marine.

Februari 2014
Di. 04 19:00 – 22:00 Jaarvergadering.
Lezing:

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Geen lezing.

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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Gelukkig nieuwjaar
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