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Van de voorzitter.
Even een stukje van de voorzitter. We hebben het als Friese Radio Commissie weer druk om alles te regelen voor
de komende radiomarkt in Beetsterzwaag. Niet alleen dat de stands allemaal bezet zijn, en de verkopers een mooi
en vertrouwd plekje krijgen, maar dat ook de EHBO en de kraampjes en de dranghekken geregeld zijn.
Ook de promotie voor de markt draait al geruime tijd op volle toeren. Verder niet te vergeten de vrijwilligers, waar
we altijd een tekort aan hebben en ook nu nog steeds een aantal kunnen gebruiken. Iedereen die een paar
uurtjes, of de hele dag wil helpen kunnen zich nog steeds bij mij opgeven.
Afgelopen maand zijn er weer verschillende activiteiten geweest. Zo is de VR vergadering geweest, waar de
secretaris verderop in dit boekje wat over vertelt. Ook over de heropening van CAMRAS Radio telescoop in
Dwingeloo, staat een stukje verderop in de CQ.
De contest groep is weer druk bezig met antenne bouw, en het verzamelen van spullen die ze op de Friese Radio
Markt aan de man/vrouw proberen te brengen. De opbrengst komt geheel ten goede van de contest groep. Ook de
voorbereidingen voor de velddagen zijn al weer begonnen. En tot slot krijgt het in de winteravonden gemaakte
antenne mast materiaal, een verfje voor het behoud.
Zo zien we dat we weer druk bezig zijn geweest met onze hobby. De meesten hebben denk ik ook wel een
verlanglijstje met spullen die vervangen moeten worden. En wat zou er mooier zijn om dat lijstje korter te maken
door op de 36e FRM de aankopen te doen.
Ik zie jullie dan ook graag terug op de 36e Friese Radio Markt in Beetsterzwaag.
73 Robert van Houten
PD2RVH
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Ledenavond 6 mei 2014
Hierbij nodigt het bestuur van A63 u uit om naar onze ledenavond te komen in zalencentrum de Buorskip te
Beetsterzwaag de aanvang is om 19.30 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten zal Frans Hamelink PA1NHZ ons
vertellen over de bouw van een Beverage antenne.
Wat is eigenlijk een Beverage antenne:
Eigenlijk is er geen verschil met een antenne voor 10 meter en hoger en een antenne voor de lagere banden waar
de beverage antenne ook onder valt. Het is met name de grootte van de antenne wat het verschil is met een
andere. Hoe lager de frequentie hoe groter de antenne is. De hoogte boven de grond is ook een belangrijk
onderdeel bij plaatsing, naast dat je toch ook enige ruimte moet hebben.
De beverage antenne die ik gemaakt heb werkt samen met een vertical antenne en via een zelf gebouwde
sequencer die op mijn zend ontvanger aangesloten wordt, aangezien de TRX geen aparte ingang heeft voor een
extra ontvangst antenne. Ik zal jullie via een power point over deze antenne vertellen en ook een geluidsopname
laten horen waar je goed het verschil kan horen tussen een normale dipool en een beverage antenne.
Naast dit zal ik ook nog iets vertellen over het calculatie programma EZNEC wat erg handig is voor het berekenen
van een 40 meter vertical.

Verslag ledenavond van 1 april 2014.
Deze avond stond in het teken van stemmen over de VR voorstellen en een bijzondere lezing over SOTA
(Summits on the Air )
Summits on the Air een boeiende bezigheid.
Hans Mulder PA0HRM begint ons te vertellen over wat eigenlijk SOTA is
en dat deze vorm van communicatie erg geschikt is om berg wandelen
en het beoefenen van onze hobby te combineren.
Reeds lange jaren doet Hans met zijn echtgenote aan deze vorm van de
hobby bedrijven.
De bedoeling van SOTA is dat je het hoogste punt (summit) lopend
bezoekt en dat je alle spullen meedraagt in de rugzak of anderszins.
De verbindingen maak je dus helemaal portabel en vaak met laag vermogen. Als je bijvoorbeeld in het buitenland
een berg wandelend gaat bezoeken dan is een goede planning noodzakelijk.
In Nederland hebben we op dit moment 4 bergen die aan de SOTA regeltjes voldoen om 100 meter of hoger te
zijn en hij moet voor een ieder vrij toegankelijk zijn.
We hebben er vier: PA/PA-002
PA/PA-003
PA/PA-004
PA/PA-005

Vrouwenheide (Heerlen) 216 m
Observant (Sint Pietersberg) 170 m
Torenberg (Apeldoorn) 107 m
Galgenberg (Terlet) 102 m

Op dit moment zijn er ruim 42000 bergen geregistreerd via het SOTA
netwerk. Wat betekent de code bijvoorbeeld PA/PA-002, Eerste PA =
ITU aanduiding, Tweede PA = regio aanduiding, Cijfer = Identificatie
nummer.
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UITRUSTING:
Hier op tafel liggen diverse spullen welke Hans mee kan nemen. Uiteraard zul je een goede selectie moeten maken
wat je zoal mee kunt nemen, rekening houdend met het gewicht. HF en/of VHF zender, antenne, accu, GPS
ontvanger, fototoestel, logboek, eventueel een glasfiber mastje, eten en drinken.
PUNTENTELLING:
De puntentelling is gebaseerd op de hoogte van de berg. Om de berg officieel te activeren moet je minimaal met
4 stations een verbinding maken, een QSO via een repeater telt niet mee.
In de pauze is er volop gelegenheid om vragen aan Hans te stellen en
hij laat hier graag de spullen nog eens zien die hij zoal heeft gebruikt.
VEILIGHEID:
Veiligheid is van groot belang en je zult enige conditie moeten hebben.
Soms is een SOTA plek tot op korte afstand per auto te bereiken maar
ook dan is het niet toegestaan vanuit de auto verbindingen te maken en
moet je het laatste stuk tot aan de top lopend bereiken. Op erg grote
hoogte werken is dat je dan ook rekening moet houden met je
terugtocht, dus beste is om rond het middaguur op de plek van
bestemming te zijn.
Als in de Alpen op een routebord staat “ 1 Stunde”, dan is het vaak nog 2 Stunden lopen! Na de middag is het
vaak het beste moment om stations op een afstand van 1000 tot 2000 km op 40 meter te werken uiteraard
afhankelijk van condities. Je bent heel vaak uniek op een dergelijk plek en veroorzaakt meestal een pile up.
Een frequentie planning is er niet, maar vaak zitten SOTA stations op:
7032 KHz
in cw
7118 KHz
in SSB
10118 KHz
in cw.
14060 KHz
in cw.
Ook op 2 meter en 70 cm kan er verbinding gemaakt worden.
Na de pauze heeft Hans ons nog een film laten zien over het beklimmen van de “Kilimanjaro” in Tanzania met een
top van bijna 6000 meter. Tijdens deze beklimming is er niets gedaan aan de radiohobby, maar vanaf de top kon ’s
morgens om half zeven wel het thuisfront worden gebeld met het mobieltje!
Belangrijke websites zijn: http://www.sota.org.uk en http://sotamaps.wsstvc.org/
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Radio telescoop Dwingeloo.
Heropening radio telescoop Dwingeloo op 5 April j.l.
Nadat Tamme PA3GJD en ik ( Roel PD0OYF ) eerst naar het noordelijk amateur treffen zijn geweest in zuidlaren,
zijn we naar dwingeloo gereden waar we als afdeling uitgenodigd waren om de heropening mee te maken van de
radio telescoop van Camras / Astron.
Het weer was goed dus we gaan een mooie dag tegemoet. De markt in zuidlaren was niet groot maar gezellig en
hebben dit benut om voor onze eigen radiomarkt enige reclame te maken, met veel collega zendamateurs
gesproken, en de handel goed bekeken maar ik niets gekocht.
Rond 12.00 uur zijn we richting dwingeloo gereden om daar rond 13.00
uur aanwezig te zijn. Bij de aanmelding kregen we allemaal een
naambadge op en dus voor een ieder te herkennen.
De vrijwilligers van Camras/Astron hebben er alles aan gedaan om dit
zo vlekkeloos te laten verlopen. De start was met een lekker kop koffie
en een stukje heerlijke oranjekoek met logo van Astron.
In de party tent werden we eerst toegesproken door verschillende
mensen en tot slot de speciale gast die de openinghandeling zal doen
Prof. Joseph Taylor.
Na de film over de restauratie, en de jeugd van een lokale basisschool die veel bij Camras / Astron hebben gedaan,
was er een welkomstwoord van André van Es (voorzitter van de Camras) was er een muzikale intermezzo via
moonbounce van Fay Lovsky en Daniella de Paulis. De gedeputeerde van de provincie Drenthe Dhr. R.Munniksma
en de wetenschappelijk directeur van Astron Prof. Michael Garret hielden nog een toespraak.
Tot slot kreeg Prof, Joseph Taylor het woord en werden alle genodigden
mee genomen naar buiten bij de radiotelescoop om de openings
handeling te doen samen met de vele kinderen. De ballonnen vielen uit
de schotel naar beneden zodat er voor alle kids een ballon was.
Na dit alles was er een Meet & Greet samen met Prof, Taylor en de vele
gasten. Onder het genot van een hapje en drankje nog even gesproken
met onze vrijwilligers bij de Camras (Jaap PE1CHN en Simon PA7SB )
en de vele andere kontakten die zijn opgedaan.
Wij kunnen terug zien op een mooie dag.

Meer foto's van ons bezoek via: www.a63.zijnalbum.nl

Met een groet van Tamme en Roel.
Meer informatie kunt u vinden op: www.camras.nl
Een mooie film van de bouw is te zien via: http://www.astron.nl/aboutastron/history/footage/historic-footage
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36ste Friese Radiomarkt Beetsterzwaag.
Nog 5 weken te gaan en dan is er de 36e Friese Radio Markt in Beetsterzwaag op 31 Mei 2014
Aan onze PR zal het niet liggen, we hebben er alles aan gedaan om via de onze bekende systemen de markt te
promoten en gaan daar nog steeds mee verder. Wat we dit jaar voor het eerst gedaan hebben en nog doen is
onze kontakten te benaderen om in eigen kringen ook onze markt enige promotie te verschaffen, immers hoe
groter het kringetje gaat worden hoe beter het is voor ons allemaal.
Dit kan door middel van ons evenement delen via je eigen facebook of mogelijk je eigen website en je zou ook
deze mail door kunnen sturen naar je vrienden en of kennissen die misschien iets hebben met de radiohobby of
elektronica in het algemeen. Het is van het grootste belang dat we samen aan promotie doen en veel bezoekers
naar onze markt zullen trekken.
Jou hulp kunnen we dus best gebruiken bij dit stukje promotie om zodoende het kringetje steeds groter te maken.
Het kan natuurlijk zijn dat je al aan de promotie hebt gedaan in welke vorm dan ook, dan hiervoor uiteraard
vriendelijk dank. Misschien lees je een lokale krant waar ons persbericht ook naar toe zou kunnen, of heb je een
prachtig plekje voor een affiche in gedachte, je kunt hem zelf via onze website downloaden en dan ophangen.
Maar we zijn ook geïnteresseerd in de namen van kranten of websites en het mail adres. Heb je ideeën dan kun je
dit sturen aan pr@a63.org
Ook nu verwachten we weer veel bezoekers en de markt lijkt al weer
aardig vol te lopen met standhouders. De datum voor onze 36ste
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 oud als nieuw en ook dumpmateriaal, maar ook
radio-ontvangers, zenders, computers en computer onderdelen, antenne’s, kabel, gereedschap, onderdelen voor
zelfbouw, sloopmateriaal, en vele andere zaken. Ook de nieuwste technieken voor D-Star en DMR zul je aantreffen
op onze markt. Naast het technische deel zal er ook zeker tijd zijn voor een ontmoeting met onze overzeese
radiovrienden uit zeker 6 landen. Ook dit jaar komen zij weer naar onze radiomarkt. Bij de stands van onze
afdeling kun je terecht om je QSL kaarten voor de Regio 14 te halen. 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.
Hoe kunt u ons helpen bij de promotie:
- Verspreiding van ons affiche onder uw relaties.
- Doorsturen van deze mail.
- Via uw facebook en twitter vriend of volger worden en of een aankondiging maken van de markt.
- Op uw website of clubblad de markt aankondigen.
- In uw lokaal clubblad melding maken van deze markt.
- In een amateur ronde de markt aankondigen.

mei 2014

CQ Friese Wouden

Pagina 5 van 14

Geinformeerd blijven kan via onze nieuwsbrief:
U stuurt een mail met naam, roepletters en woonplaats naar: inschrijven nieuwsbrief a63
Ons affiche is eventueel te downloaden via deze link: Affiche 2014
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

http://facebook.com/friesewouden

http://twitter.com/veron_a63

http://www.a63.org

Korte nieuwsberichtjes.
PI90PCG weer actief in de ether.
Een jaar geleden was het special event station PI90PCG actief vanuit Kootwijk, alwaar herdacht werd dat 90 jaar
geleden de eerste telegrafie verbinding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië gemaakt werd. Tijdens het
evenement Radio Kootwijk Gonst zijn diverse zendamateurs in de gelegenheid gesteld om een verbinding te maken
met dit station. De VRZA dat het station in mei 2014 weer geactiveerd gaat worden. Verbindingen worden beloond
met een speciale QSL kaart.
Bron: hamnieuws.nl
Petitie tegen versoepeling PLC.
Dat dit voor de zend en luisteramateur gevolgen kan hebben weten we inmiddels, want de huidige PLC's die ook
gebruikt worden door Internet en TV aanbieders, om hun kanalen naar je TV te transporteren geven ook al storing
op de korte golf, immers ze gebruiken het 220 netwerk in woningen voor transport. Dat PLC je hobby goed kan
verzieken weten we dus al, maar als de EU zijn zin krijgt dan gaat de norm zeker 20.000 keer hoger worden en
kunnen we onze radio hobby wel bijna vergeten. Nog meer storing op de korte golf (0 tot zeker 30 MHz) Ook
andere gebruikers dan wij als zendamateurs zullen last krijgen van deze verhoging en gaan vast en zeker
protesteren. Ons elektriciteitsnet is niet geschikt voor dit soort werk en zal als een lange draad antenne gaan
werken en dus veel storing veroorzaken. In Duitsland is een petitie gestart die we ook als Nederlanders kunnen
ondertekenen.Er moeten meer dan 5000 ondertekenaars zijn wil het bespreekbaar blijven via deze petitie. Viviane
Reding is vice voorzitter van de Europese Commissie en zal de petitie in ontvangst nemen.
De open brief die aan haar is verzonden met deze petitie is hier te lezen: http://cq-cq.eu/DJ5IL_OB_Reding.pdf
Wel in het Duits maar we hopen dat als onze hobby je lief is deze petitie wilt ondertekenen. De hoop en
verwachting is dat er nog een weg terug is. Ook het AT heeft al in 2010 ons gevraagd naar onze bevindingen van
PLC's en blijft ook een gesprekspartner.
PETITIE: http://www.plcpetitie.tk/
Bron: Roel Pot PD0OYF
Amsterdam krijgt DMR repeater.
Amsterdam krijgt een DMR repeater. Na een oproep die enige tijd geleden op Hamnieuws geplaatst werd hebben
we diverse reacties ontvangen. Amsterdam heeft veruit de meest complete aanvraag ingediend en de groep
zendamateurs heeft aantoonbaar voldoende middelen om de repeater zelf draaiende te houden gedurende
tenminste 3 jaren. Momenteel worden er enkele (besloten) tests gedaan om te kijken in hoeverre het praktische
bereik aansluit bij de theoretische dekking plot die gemaakt is. De repeater staat opgesteld in Amsterdam West
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met een antenne hoogte van ± 65 meter boven straatniveau. Momenteel wordt er nog van een beperkte antenne
(Diamond X-30) gebruik gemaakt, deze zal later mogelijk vervangen worden, een en ander afhankelijk van de
technische specificaties die de ATOF toelaten. Peter (PD0HHG) heeft zich enige tijd geleden bij Randy (PH4X)
gemeld met een goed plan om de stad van een DMR repeater te voorzien. Niet alleen voor digitale spraak, maar
vooral om experimenten te kunnen doen met digitale data (7k6 packet radio) en APRS via DMR. Peter beschikte
reeds over een opstel punt om tests te kunnen doen die voorzien was van een stabiele internet aansluiting. Een
repeater was reeds voorhanden bij Randy. Momenteel wordt naar sponsoring gezocht en contact gelegd met
Amsterdamse zendamateurs zodat het draagvlak breder moet worden. In de laatste week van April en de 1ste
week van Mei kunnen dan enkele tests gedaan worden om het bereik te bepalen, met name met portofoons tussen
hoogbouw vanuit de binnenstad en de randen van Amsterdam (Zuidoost) of Haarlem. Het nadruk van deze
repeater komt te liggen op digitale data. Op Toon slot 1 kunnen (exclusief) data experimenten gedaan worden met
7k6 packet radio. Daarnaast wordt deze repeater gebruikt om GPS koppelingen met APRS.fi te realiseren. Bezitters
van een Hytera dienen zelf een data kabel te maken, zoals beschreven staat op de website van PH4X.
Bron: hamnieuws.nl

12 april Veron Verenigingsraad.
Verslag van ons bezoek aan de VR op 12 april.
Vroeg in de morgen vertrokken uit Drachten en via Boornbergum en Oldeberkoop
om Martin PA0MBD en Joeke PA0VDV op te halen. Redelijk vroeg aangekomen in
Apeldoorn konden we alle zaken rondom het Service Bureau voor de vergadering
regelen en terug brengen in de auto.
Aan de koffie met een heerlijk stukje gebak om samen te vieren dat het de 75 e VR
raad is. Na in de wandelgangen verschillende collega radiozendamateurs en
bestuursleden te hebben gesproken was het exakt 11.00 uur dat Remy Denker
PA3AGF voorzitter van de Veron de vergadering opende. Verschillende punten
passeren de revu en het blijkt dat de Veron nog steeds een gezonde vereniging is
ondanks het iets terug lopend ledenaantal. Het bestuur bestond uit 11 leden en zal
terug gebracht worden naar 9 bestuursleden. Ook het HB heeft te maken dat er
moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden zijn.
De stemronde over de 7 voorstellen gaf grotendeels geen bijzonderheden en de
uitslag zullen we binnenkort wel tegemoeet zien. Wel gaf punt voorstel 5 over de berichtgeving naar de afdelingen
uit het VAS systeem nog een amendement en ook hier over is gestemd. De voorzitter attendeerde ons nog op het
nieuwe PR materiaal waar we iets van hebben gekregen bij de ingang om dit zeker in te zetten bij evenementen.
Koert Wilmink PA1KW kreeg van de voorzitter een bloemetje en een speld als dank voor zijn werk voor de Veron,
maar blijft nog wel actief binnen de ICT commissie. PI4AA is een tijdje uit de lucht geweest, maar er is gelukkig
een opvolgen gevonden, afdeling Gooi zal het station weer aktief maken en mogelijk zal er begin mei de eerste
uitzending te beluisteren zijn. Ook vraagt de voorzitter nog aandacht voor de functie binnen de redactie van de
Electron en de PR commissie. In de pauze stonden de broodjes en soep voor ons klaar en konden we nog even
van het middagzonnetje genieten.
NIEUWE WEBSITE VOOR DE VERON.
De website commissie is samen met de ICT commissie bezig geweest om een plan te maken tot realisatie van een
website voor de Veron die door meerdere mensen beheerd/gevuld kan worden. Op dit moment gebeurt dit door 1
persoon en maak je je ook iets afhankelijk van die persoon, overigengs gebeurt dit uitstekend. De commissie is
bezig om een CMS systeem te ontwikkelen. Op kort termijn zal de oude website naar de nieuwe verhuist worden
met integratie van het VAS systeem. PA9X en PH4X zijn met het geheel bezig en op termijn zal er ook voor de
afdelingen de mogelijkheid zijn om de lokale afdelingssite te integreren via de veron website met behoud van
eigen identiteiteit. De afdelingen zullen binnenkort bericht ontvangen of men bereid is om hier aan te koppelen,
maar uirteraard blijft de mogelijkheid bestaan de eigen website te behouden.
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Groot voordeel landelijk is dat er een grote besparing gerealiseerd kan worden, met name voor de afdelingen om
een website in de lucht te houden. De ICT kan zorgen voor de volledige assistentie om het een en ander om te
zetten. Ook zal op de website aandacht besteed worden aan een pers mogelijkheid. Rond 15.30 uur was de
vergadering afgelopen en na nog even napraten konden we huiswaarts keren.
Korte video van de 75e VR is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=3Z8EgGgwXi4
Een woord van dank aan: Joeke vd Velde PA0VDV en Martin PA0MBD
Roel PD0OYF secretaris 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:
--------------------------------PD9X
CQ WW WPX Contest
PE1RWP
CQ WW WPX Contest

1359 QSO's en
29 Pnt.(SSB)
25
QSO's en
1 Pnt.(SSB)
-----------------------------------Periode
1384 QSO's en 30 Pnt.
-----------------------------------Totaal
4379 QSO's en 103 Pnt.

Nasiballen net.
Het is bijna zover en een groot aantal Nederlands
sprekende amateurs, verspreid over de hele wereld, maken
zich klaar voor de jaarlijkse bedevaart naar Beesterzwaag.
Deze keer verwachten we amateurs uit Italië, Portugal,
Canada, België, Luxemburg, Amerika en Nederland.
Via ons dagelijkse "Nasiballen Net" proberen we zoveel
mogelijk Nederlands sprekende amateurs over te halen om
de reis naar Beesterzwaag te maken en het aantal
deelnemers groeit.
Nog even de details van het "Nasiballen Net". We zijn te
horen op 16:00 en 21:00 GMT op een van de volgende
frequenties: 28.630 - 21.435 - 14.345 of 14.173. Hopelijk tot horens of anders tot ziens in Beesterzwaag.
73 de Harm, AC6VN
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Lezers opgelet!
Voor iedereen die belangstellend is, is er aanstaande Hemelvaartsdag 29 mei een leuke 80
meter peiljacht georganiseerd. In de bossen van Beetsterzwaag/Olterterp vind een leuke jacht
plaats waarbij deelnemers 2 vossen dienen te (kruis-)peilen. De meest precieze deelnemer
gaat aan de haal met de wisseltrofee!
Inschrijving voor deelname (kostenloos!) kan tussen 12:00 en 13:00 op het parkeerterrein aan
de Poostweg te Beetsterzwaag, circa 1100 meter vanaf de van Harinxmaweg.
Bij de start wordt u een gedetailleerde kaart van het zoekgebied verstrekt. Heeft u geen
peilontvanger? U kunt er een huren tegen zeer geringe vergoeding (batterijkosten).
Honden kunnen aangelijnd meewandelen. Denkt u er zelf even aan dat in het gebied geen
toiletvoorziening is..?
Info of reservering van een peilontvanger kan bij de organisatie. Mailt u naar ardf@a63.org of
bezoek onze website voor meer informatie.
Wij heten u alvast van harte welkom!
De organisatie;
Johannes PE1LUB,
Patrick PD2PC,
Roel PD0OYF,
Wiepkje YL-PF5T,
Frank PF5T.
Historisch artikel over de Noordelijke bekerjacht op:
http://ardf.veron.nl/awards/hof/nbj_files/NBJ-jachten.pdf

Contesten.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Donderdag 1 Mei
Tijden: 13:00 - 19:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

AGCW QRP/QRP Party
Werken met: QRP stations werken met andere QRP stations
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 + Klasse
www.agcw.org

Donderdag 1 mei
SKSE - Straight Key Sprint Europe
Tijden: 19:00 - 21:00 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen (*)
Mode: CW (zie opmerking)
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + QTH + Naam + SKCC nr (niet leden NONE) Voor QTH-code
zie
reglement.
Volledige reglement:
skse.m0trn.com
Opmerking:
(*) Alleen voor gebruikers van handsleutels (straight key, sidesweeper of bug)
Zaterdag 3 / Zondag 4 Mei
ARI DX Contest
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, SSB en RTTY (RTTY niet op 160m) Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 Italiaanse stations RST + provincie
(2 letters)
Volledige reglement:
www.ari.it
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Maandag 5 Mei
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r80mcc.shtml

Zaterdag 10 / Zondag 11 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ-M Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.cq-m.ru/en

Zaterdag 10 / Zondag 11 Mei
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Portuguese Navy Day Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer + CQ Zone Leden van de Portugese
marineclub NRA geven RST + clubnr + CQ Zone
www.nra.pt

Volledige reglement:
Zaterdag 10 Mei
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Fists Sprint
Werken met: Leden van de Fists CW club
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST, DXCC land, Voornaam en output, Fists leden geven lidm. nr
ipv output, Fists leden mogen ook niet leden werken.
www.fists.org/operating.html#sprints

Zaterdag 10 / Zondag 11 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Allessandro Volta RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 + CQ Zone (14)
www.contestvolta.it

Woensdag 14 / Donderdag 15 Mei
Tijden: 13:00 - 14:00 UTC
19:00 - 20:00 UTC
03:00 - 04:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Mini CWT Contest

Volledige reglement:
Woensdag 14 Mei
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: Data
Volledige reglement:
Zaterdag 17 / Zondag 18 Mei
Tijden: 09:00 - 09:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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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
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
UN DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Stations uit Kazachstan geven RST
+ district code
kfrr.kz/?id_1=815&id_2=825
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Zaterdag 17 / Zondag 18 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement

King Of Spain Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Spaanse stations geven RST +
provincie
concursos.ure.es/en

Zaterdag 17 / Zondag 18 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Aegean RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.aegeandxgroup.gr/AEGEAN-RTTY-CONTEST-RULES.php

Zaterdag 17 / Zondag 18 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Opmerking Area-Codes: Klik hier voor een lijst

EU PSK DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + EU Area-code
eu.srars.org
met alle area codes (Excel bestand).

Zaterdag 17 / Zondag 18 Mei
Tijden: 21:00 - 02:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Baltic Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.lrsf.lt/bcontest/english/rules_html.htm

Donderdag 22 Mei
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r80mcc.shtml

Zaterdag 24 / Zondag 25 Mei
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Woensdag 28 / Donderdag 29 Mei
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

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.

Mei 2014
Zalencentrum 'De Buorskip'
Vlaslaan 26, Beetsterzwaag.

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

Frans Hamelink PA1NHZ vertelt over de
bouw van een Beverage antenne.

Za. 31 09:00 – 15:30 Friese Radiomarkt Beetsterzwaag.

Zalencentrum 'De Buorskip'
Vlaslaan 26, Beetsterzwaag.

September 2014
Zalencentrum 'De Buorskip'
Vlaslaan 26, Beetsterzwaag.

Di. 02 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Nog niet bekend.

Bestuur

Medewerkers

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

Alg. Lid, jeugd en zelfbouw
Tamme Hofstee - PA3GJD
De Warande 16
9202 EZ Drachten
e-mail: pa3gjd@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, en redactie
Dick van Ens - PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG Heerenveen
Tel. (06) 33 083 940
e-mail: pa1de@a63.org

Service Bureau A63 en lezingen
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

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

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

Kopij inleveren vóór de 22ste
van de maand.
Beheer Antenne-analyzer,
Roel Pot 06-44068957
of e-mail: secretaris@a63.org
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Beheer Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom – PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel. (0512) 302 321
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Advertentie.
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