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Van de voorzitter.
Vanaf zee weer een klein stukje “van de voorzitter”. We zijn weer druk bezig met testen en oefeningen op zee. Als
de CQFW bij jullie in de mailbox valt zullen wij waarschijnlijk Den Helder weer binnen varen. De afgelopen weken
waren we op zee, en hebben toch nog veel van de Olympische spelen kunnen volgen. Onder jullie zijn misschien
mensen druk aan het zenden zijn geweest om het award van de Olympische winterspelen te verdienen. Het geeft
altijd weer voldoening om het voor elkaar te krijgen een leuke verbinding te maken met de speciale stations.
Wat ook veel voldoening geeft, en waar je ook veel contacten maakt, is de Friese Radio Markt. Deze wordt dit jaar
voor de 36e keer gehouden. En ook dit jaar kan het weer doorgaan met behulp van de inzet van de vrijwilligers.
Daarom zoeken wij als commissie vrijwilligers. Dus als je een keertje wilt mee helpen geef je dan bij mij op. Het
hoeft niet de hele dag, mag ook een paar uurtjes. En als je er echt iets voor voelt om elk jaar te helpen, geef je
dan op als marktmeester. Johannes (PE1LUB)heeft aangegeven dat hij het te druk krijgt met zowel
penningmeester als marktmeester. De eerste keer zal Johannes met je meelopen, en daarna kun je rekenen op de
steun van de commissie leden. We doen het met zijn allen.
Wat we ook met zijn allen doen is het steunen van onze contest groep. Deze heeft afgelopen jaar een groei
gemaakt. Niet alleen met de verschillende eindstanden, maar ook met materiaal. En ze hebben na een mooie
donatie van de FRM en de afdeling weer een verlanglijstje gemaakt. Zo te lezen kunnen ze op de FRM nog wel wat
koopjes halen. Op de afgelopen jaarvergadering is besloten om de contest groep wat meer te steunen. Frank
(PF5T) was daar als vertegenwoordiger heel attent mee. Dit jaar zullen ze weer aan verschillende contesten mee
doen.
Tijdens de jaarvergadering zijn twee bestuursleden herkozen; de voorzitter (ondergetekende), en algemeen lid
Dick (PA1DE). Voor de functie van Patrick (PD2PC) hebben we geen nieuw bestuurslid gevonden. Wel heeft Frans
(PA1NHZ), algemeen lid, tijdelijk de taken van hem overgenomen; het organiseren van de lezingen. En zoals
eerder vermeld, blijft de functie van Johannes (marktmeester) nog steeds beschikbaar. Dus denk er alstublieft nog
eens over na.
Graag tot ziens op de bijeenkomst van maart.
Robert van Houten PD2RVH
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Lezing dinsdag 4 maart
Beste leden en belangstellenden,
Graag nodigen we jullie uit om naar onze maandelijkse afdelingavond te
komen op dinsdag 4 maart a.s aanvang 19.30 u in zalencentrum de Buorskip
te Beetsterzwaag.
Spreker voor deze avond is Jan van Muijlwijk die ons zal vertellen over
kontakten maken via reflectie van een bewegend voorwerp. Hij zal ons laten
zien en horen hoe je kontakt kan maken door middel van reflectie tegen
bijvoorbeeld het ISS ruimte station, een vliegtuig of een satteliet. Het is voor
Jan een uitdaging om een FIRST te maken door middel van reflectie.
Agenda.
Opening.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Verslag vorige ledenavond.
Financiën.
Pauze.
Lezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Verslag Jaarvergadering 4 februari 2014
Aanwezig inclusief bestuur: 22 personen.
Opening.
Een half uur later dan de bedoeling was, opende onze voorzitter de vergadering en heette ons allen van harte
welkom.
Mededelingen.
We staan een moment stil bij het overlijden van Jan Westerhuis PA3AJF
Afgemeld voor vanavond Jan Meyer PE1DRN
Ingekomen stukken.
Geen voor deze ledenavond.
Jaarverslag van de secretaris.
Roel laat via een Power Point het verslag zien van onze afdeling waaruit blijkt dat ook 2013 een aktief jaar is
geweest met voor een ieder wel een evenement om aan mee te doen of een leuke lezing die hij/zij kon bezoeken
en bestuurswisselingen zijn er niet geweest. Enkele bestuursleden hebben er begin 2013 voor gekozen nog een
periode of een jaar bij te tekenen waarvoor hartelijk dank. Onze afdeling kan zich gelukkig stellen met een redelijk
vaste groep van bezoekers van onze afdelingsavonden. Ook de vele leden van onze afdeling die invulling hebben
gegeven aan onze avonden is erg positief. Zonder alle vrijwilligers zijn we niks en daarvoor danken we jullie
allemaal heel hartelijk voor.
Jaarverslag 2013 Penningmeester en kascontrole commissie.
Johannes doet verslag over de financiële situatie van onze afdeling, geeft uitleg bij de verschillende posten en
mede dankzij onze radiomarkt staat onze afdeling er goed voor. Behandeld zijn: Afdeling algemeen, Friese Radio
Markt, Contestgroep, Service Bureau. Nadat de kascontrole commissie verslag heeft gedaan is hun advies om
Johannes, onze penningmeester decharge te verlenen. Na een applaus van de aanwezige leden, werd Johannes
bedankt voor dit uitvoerige en duidelijke verslag.
Kascontrole voor 2015
1. Jan Jansen PA0JMG
2. Kor de Vries PA0KDV
3. reserve: Frank Talens PF5T
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Harry vd Kraan PH0K doet nog enkele voorstellen inzake enige bestedingen voor de contestgroep en de vele
vrijwilligers.
Pauze
Tijd voor een onderling qso bij Ymko en Lutske aan de bar. In de pauze kon de korte video bekeken worden van
de FRM van 2013
Jaarverslag contestgroep PI4M
Na de pauze gaf Frank PF5T een uitvoerig verslag hoe de contestgroep er nu voor staat. Gaf uitleg over de
materialen / antennes die verbeterd zijn. Doet verslag van de contesten waar ze aan mee hebben gedaan en de
verkoopstand op de FRM. Geeft nog enkele uitslagen te zien van de contesten.
Bestuursverkiezing
De drie functies die vacant of via herbenoeming op papier staan worden ook tijdens deze bijeenkomst niet vervuld.
Herverkiezing voor Robert van Houten PD2RVH en Dick van Ens PA1DE voor de functies voorzitter en algemeen
bestuurslid voor nog eens drie jaar. Voor de vacature van Patrick de Jong PD2PC algemeen bestuurslid en
verzorgen van sprekers op onze ledenavonden is geen invulling gekomen en voorstel is gedaan om deze taak door
iemand te laten vervullen zonder dat hij/zij plaats neemt in bestuur. Frans Hamelink PA1NHZ gaf aan deze taak wel
te willen vervullen, dank daarvoor. Blijft dat we ook van onze leden input vragen om onze avonden te vullen.
Voor de functie binnen de FRM commissie ( los van de bestuursverkiezing ) voor het overnemen van het
marktmeesterschap van Johannes Blom PE1LUB is helaas geen aanmelding gekomen.
Rondvraag.
Geen vragen.
Sluiting.
Robert PD2RVH bedankt ons voor de komst en inbreng en wenst ons wel thuis.
Roel Pot PD0OYF secretaris

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:
--------------------------------Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de afdeling
Friese Wouden (A63) per contest en per call over de afgelopen periode
en het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.
Resultaat afdeling Friese Wouden:
--------------------------------PA1NHZ
PACC Contest
PE1RWL
PACC Contest
PE1LUB
PACC Contest
PF5T
PACC Contest
PE1RWP
PACC Contest
PD4DX
ARRL Intern. DX Contest
PA1NHZ
CQ WW 160 mtr contest

599 QSO's en 13 Pnt.(SSB)
382 QSO's en
9 Pnt.(SSB)
352 QSO's en
9 Pnt.(SSB)
247 QSO's en
6 Pnt.
75 QSO's en 3 Pnt.
130 QSO's en
4 Pnt.
305 QSO's en
8 Pnt.
----------------------------------Totaal
2090 QSO's en 52 Pnt.
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36ste Friese Radiomarkt Beetsterzwaag.
De voorbereidingen voor onze 36ste radiomarkt zijn alweer begonnen.
De vergunning is geregeld en de takenlijsten voor de commissieleden
zijn weer bijgewerkt en de uitnodigingen naar de standhouders
verzonden. Nu is het dan tijd om reclame te maken, daarom vragen
wij uw medewerking om onze radiomarkt te promoten onder een
groot publiek. Dit kan via mail, facebook, twitter en d.m.v. ons affiche.
Ook deze keer verwachten we weer veel bezoekers en de eerste
standhouders hebben zich alweer aangemeld.
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 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.
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.
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: http://1drv.ms/1hBmsLl
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
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Verslag PACC contest
door Frank PF5T
Hoger rendement dan vorig jaar; Dát was het uitgangspunt! Ik denk dat het gelukt is want ik deed met dit jaar
met 1 antenne meer dan vorig jaar met vier antennes. Het viel niet mee om veel multipliers te werken op 80
meter. De rest ging eigenlijk naar verwachting. TNX ALL!
In de eerste 12 uren van de contest had ik al evenveel
multipliers als vorig jaar, alleen mijn aantallen lagen nog ver
achter. Dat zou dan een klusje voor de volgende dag worden en
ik kroop met een gerust gevoel onder de lakens. Op 160 meter
had ik de aantallen verbindingen van vorig jaar al overtroffen en
ik wist dat ik er niet veel extra zou bij scoren omdat de meeste
Nederlandse "100 Watt en hoger" stations standaard een knap
signaalrapport kregen en dat ikzelf maar met moeite uit de ruis
kon worden gehaald. Tja.. 5 Watt in phone op 160 meter met
een te kleine antenne. Eigenlijk logisch en daarom ben ik de
uitdaging maar niet aangegaan om diep in de nacht er voor op
te staan om nog wat DX te werken op die band.. Dus voor het
eerst sinds jaren maar eens behoorlijk geslapen tijdens een
contest (!!)
Ik heb met groot plezier meegedaan aan de PACC contest. Dit was de vierde keer dat ik meedeed in de QRP-klasse
en dat geeft me veel voldoening, zeker als er wat leuke verbindingen tussen zitten. Ik denk dat mijn manier van
aanpak redelijk handig was, hoewel ik beslist nog wat verbeterpunten zie. Resultaat: 246 verbindingen, 72
multipliers, 17712 punten.
Website en foto's: http://franktalens.nl/?p=954
HiFi, Outdoor, Ham-radio and PC-Related

Radio vlooienmarkt Tytsjerk
VERON afdeling Friesland-Noord organiseert voor de 29e keer de radiovlooienmarkt in Tytsjerk op zaterdag 12
april 2014.
Wat kun je wederom verwachten:
Diverse onderdelen en apparatuur van laagfrequent tot en met SHF
zoals; antennes en antennemateriaal, coax, elektronica onderdelen,
dongels, bouwpakketten, surplus en Nieuw Old Stock (NOS).
Verder: het Service Bureau (eventueel spullen van te voren bestellen
bij servicebureau A-14), verkoop/inbrengstand, informatiestand van
diverse interessegroepen, sterrenwacht Leeuwarden, de Friese
Relais Commissie, het Friesland-Award, QSL-bureau, zelfbouw- en
coversity-demonstratie, enzovoorts. Dit is mogelijk door extra
beschikbare ruimte. Zakken met mooie hoogwaardige onderdelen?
Het is er weer! Denk ook aan de inbrengstand, neem eventueel
contact op met een van de bestuursleden om dit te regelen (10% opbrengst voor de organisatie). En natuurlijk
wordt het weer gezellig net zoals die voorgaande 28 jaar! Tref je oude bekenden en praat weer eens bij. Nieuwe
bezoekers en vooral jeugd zijn van harte welkom. Er is genoeg te beleven op het brede gebied van het radio
amateurisme, dus kom, kijk en beleef. Informatie betreffende tafels: neem contact op met Tom, PA2IP via
pi4lwd@amsat.org of kijk op www.pi4lwd.nl.
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De zaal is open om 9.00 uur en om 14.30 uur is alles weer opgeruimd. Kom op tijd want op=op en weg=weg!
Consumpties verkrijgbaar voor gewone prijzen.
En waar vindt je dit nog?=> De toegang is zoals altijd GRATIS.
Halverwege Leeuwarden-Hardegarijp slaat men af richting Tytsjerk.
Het dorpshuis ‘Yn e Mande’, Noarderein 1, is te vinden na 300 meter aan de linker kant. Ruime parkeergelegenheid
(ook gratis) tegenover en naast het dorpshuis.
Graag tot ziens in Tytsjerk op zaterdag 12 april 2014.

Antenne-meten Afdeling Meppel
Op zaterdag 10 mei a.s. wordt er door de VERON afdeling Meppel en met name door de “Antennemeetgroep De
Lichtmis”, weer een antenne meetdag gëorganiseerd. De metingen vinden plaats in het weiland tegen over
wegrestaurant De Lichtmis aan de A28, afslag 22. Er kunnen antennes gemeten worden op 5 banden en wel 4 en
2 meter, 70, 23 en 13 cm. Om weer te gaan meten, is opgave van de te meten antennes noodzakelijk, omdat de
metingen alleen doorgaan als er voldoende belangstelling is. Dit omdat het opzetten en bemannen van de
meetopstelling behoorlijk arbeids intensief is. We beginnen om ca 10.00 uur te meten aan antennes die voor de
lage banden zijn gemaakt. Dus wie antennes wil laten meten op de hogere banden hoeft niet al te vroeg aanwezig
te zijn. Opgave van te meten antennes graag per e-mail naar a32@veron.nl . De sluitingsdatum om antennes op te
geven is 15 april. Diegenen die zich hebben opgegeven ontvangen persoonlijk bericht.
Namens de leden van “Antennemeetgroep De Lichtmis”
Frits van Schubert, (PA3FYS)
pa3fys@veron.nl

Veurjoar in de kop,
Ja dat komt even bij me binnen dwarrelen nu wij bijna ongemerkt het voorjaar tegemoet gaan.
Ede Staal zong dit liedje en begon met de woorden: "De boeren vlaaigen over 't laand, Op klaai op zoavel en op
zaand, want elk en ain het 't veurjoar in de kop". 20 maart is het alweer zover. Wij thuis, ondergetekende,
hebben nu al een beetje het voorjaar in de woonkamer want alles moet van zijn plaats en het plaffond en muren
krijgen een ander kleurtje, ja een beet je met de tijd meegaan en dat mocht ook wel weer na 10 jaar. Voor ons als
radio zendamateurs en daar horen onze luisteramateurs natuurlijk ook bij lonkt het voorjaar ook weer en velen
zullen het antennepark onder handen nemen, zeker na de heftige stormen die we hebben gehad het laatste half
jaar. Ook komen de vakantiekriebels denk ik bij velen ook al weer boven en zullen er plannen gemaakt worden
waar deze zomer de reis naar toe zal gaan al of niet met de sleurhut. En als ik naar mezelf kijk, en denk dat dit bij
een deel van de radiovrienden ook zo is, zal er zeker iets van de hobby mee gaan op vakantie. Oh ja de TV niet
vergeten natuurlijk en wil je de regionale tv's blijven ontvangen zul je net als ik er aan moeten geloven om een
nieuw ontvangertje voor canal digital aan te schaffen. Al met al is er weer genoeg te doen binnen en buitens huis,
denk maar even aan de tuin. We maken ons weer klaar voor een mooie radiomarkt op 31 mei waar we ook altijd
weer vrijwilligers voor kunnen gebruiken. Kortom er is de komende tijd weer veel te doen voor een ieder. En kom
ook eens op een afdelingsavond, "Net stinne mar der hinne". Ik wens jullie allemaal alvast een mooi voorjaar en
wil afsluiten met de laatste regels uit het liedje van Ede Staal: "De zun die stekt de lucht is blauw, Wie goanen
weer noar de zummer tou, want elk en ain het 't veurjoar in de kop"
Tot ziens, Roel Pot pd0oyf
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PACC contest yn Hea!
Voor wie het heeft gemist, Laurens PD9X was onlangs te zien in het programma Hea op omrop Fryslân.
Hier nog eens de link naar de uitzending van 12 februari.
http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/hea-fan-12-febrewaris-2014-1740
Voor wie geinteresseerd is, staan er foto's van het evenement op de website van Laurens.
http://pd9x.nl/2014/02/pacc-2014/

Contesten.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 1 / Zondag 2 Maart
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

ARRL International DX Contest
Werken met: USA en Canada.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + vermogen (bijv. 599 100) USA en Canada geven staat/provincie
N1MM Call history bestand
www.arrl.org/arrl-dx

Zaterdag 1 / Zondag 2 Maart
Tijden: Low Band Deel 1: 20:00 - 22:59 UTC
Low Band Deel 2: 23:00 - 01:59 UTC
High Band Deel 1: 08:00 - 10:59 UTC
High Band Deel 2: 11:00 - 13:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 2 Maart
Tijden: 07:00 - 11:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Maandag 3 Maart
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: Data
Uitwisslen:
Volledige reglement:

Open Ukraine RTTY Championship

Werken met:
Banden:

Iedereen werkt met iedereen.
160, 80 en 40m (low band)
40, 20, 15 en 10m (high band)
Eerste 2 letters van provincie + volgnummer bij elk deel begint
het volgnummer weer met 001 voor Nederland dus bijv GD001
(Gelderland 001)
www.uarl.com.ua/openrtty/

UBA Spring Contest
Werken met: Stations in België Belgische stations met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun UBA
Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest
RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations in the United Kingdom UK stations werken met
iedereen
Banden:
80 meter
RST + serie nummer
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r80mcc.shtml

Donderdag 6 maart
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
Volledige reglement:
skse.m0trn.com/
Opmerking:
(*) Alleen voor gebruikers van handsleutels (straight key, sidesweeper of bug)
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Zaterdag 8 / Zondag 9 Maart
DIG-QSO Party
Tijden: za: 12:00 - 17:00 UTC (10, 15 en 20 m)
zo: 07:00 - 09:00 UTC (80m)
zo: 09:00 - 11:00 UTC (40m)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB
Banden:
zie tijden
Uitwisselen:
RST + DIG-nummer niet leden geven alleen RST N1MM Call
history bestand
Volledige reglement:
www.dig-pa.net/qso-party.asp
Zaterdag 8 Maart
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Zaterdag 8 / Zondag 9 Maart
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Woensdag 12 / Donderdag 13 Maart
Tijden: 13:00 - 14:00 UTC
19:00 - 20:00 UTC
03:00 - 04:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

AGCW QRP Contest
Werken met: Stations die QRP vermogen gebruiken
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001/categorie/AGCW lidm. nr. niet leden geven
NM (Not member)
www.agcw.org

EA PSK63 Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 EA stations geven RST + Provincieafkorting
www.ure.es/english/ure-contest.html
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

Woensdag 12 Maart
Tijden: 20:00 - 21:30 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 15 / Maandag 17 Maart
Tijden: za 02:00 - ma 02:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG HF RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer + UTC
www.bartg.org.uk/hfrttycontest.asp

Zaterdag 15 Maart
Tijden: 13:00 - 15:00 UTC 80m
15:00 - 16:30 UTC 160m
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Mecklenburg-Vorpommern Contest
Werken met: Stations in Mecklenburg-Vorpommern
Banden:
80m: 3510-3560 en 3600-3650 Khz 160m: 1810-1850KHz
RST + volgnummer + postcode DL stations geven DOK ipv volgnummer
www.amateurfunk-mvp.de/inhalte/contest.htm

Bijzonderheden:Met het contestlog kunnen ook diverse awards uit MVP aangevraagd worden.
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Zaterdag 15 / Zondag 16 Maart
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Maandag 17 Maart
Tijden: 18:00 - 20:59 UTC
Mode: CW, SSB en PSK31
Uitwisselen:

Russian DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST + oblast
(2 letters)
www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp

Volledige reglement:

Bucuresti Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + code Voor YO stations district code
voor niet YO de internet landafkorting. Dus Nederland is NL, Belgie is BE
bucuresti.ynos.ro/cb/index.php

Donderdag 20 Maart
Tijden: 20:00 - 21:30 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 22 Maart
Tijden: 08:00 - 13:59 UTC
Mode: SSB en CW
Uitwisselen:

Nauryz DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU-Zone (voor PA en ON 27) Stations in Centraal Azië geven RST
+ Oblast (2 letters)
www.nauryz-dx-contest.com/

Volledige reglement:
Zondag 23 Maart
Tijden: 07:00 - 11:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

UBA Spring Contest
Werken met: Stations in België. Belgische stations met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun UBA
Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest

Maandag 24 Maart
DIG-PA Contest
Tijden: 19.00 - 20.00 Nederlandse tijd Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Mode: CW en SSB
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST + DIG nummer niet leden geven alleen RST
Volledige reglement:
www.dig-pa.net/dig-pa-contest.asp
Woensdag 26 / Donderdag 27 Maart
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

Zaterdag 29 / Zondag 30 Maart
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC
Mode: SSB
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
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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.

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

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

Jan van Muijlwijk, PA3FXB vertelt over
QSO's middels reflectie op verre en snel
bewegende objecten.

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

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

Hans Mulder, PA0HRM vertelt over
Summits On The Air (SOTA)

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 graag 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.

maart 2014

CQ Friese Wouden

Pagina 12 van 12

