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Voorwoord van de secretaris,
Wat hebben we toch een prachtige hobby waarmee we waar ook ter wereld met elkaar kunnen communiceren
zonder dat er maar ook een telefoonlijn tussen zit.
Soms is die telefoonlijn of internet wel handig en kun je ver verwijderd van Nederland luisteren naar de
verschillende rondes die we hebben in het land.
Vanuit Portugal heb ik dat de afgelopen herfst vakantie weer mogen ervaren en kunnen luisteren.
Met D-Star in het Jota weekend toch een aantal verbindingen kunnen maken met diverse Scouting groepen in
Nederland. Terwijl ik dit schrijf is onze contestgroep PI4M nog bezig met de CQ WW contest vanuit Luinjeberd.
Helaas hebben we de afgelopen maand ook afscheid moeten nemen van Wietse Heide PE1NWH uit Heerenveen en
we wensen de familie sterkte in dit verlies.
Merten de Jong PA3FBE is of zal verhuizen naar Drachten.
Communicatie is en blijft belangrijk op welke manier dan ook, dus mochten er bij jou of in je radio amateur
omgeving zaken veranderd zijn laat het ons dan weten.
Op de achtergrond zijn we ook al weer bezig met de voorbereiding van onze radiomarkt en er komen gesprekken
om iets te doen in 2018 waar Leeuwarden de Culturele Hoofdstad is.
Ondanks dit alles lijkt het wel onrustig te worden in de wereld, op veel plekken zijn er situaties ontstaan die we in
Nederland gelukkig lang achter ons hebben. Ziektes en besmettingen steken soms zomaar de kop op en de hele
wereld is bezig hier iets tegen te doen. Wat is het dan mooi dat wij als zendamateurs zomaar zonder tussenkomst
van wie dan ook met elkaar kunnen communiceren.
Onze voorzitter gaat weer voor een aantal maanden iets doen aan de bestrijding van piraterij rondom Somalië en
een kennis van ons is met een aantal F 16s naar Turkije op de grens met Syrië en dit geeft soms voor de
thuisblijvers enige zorg en ongerustheid maar gelukkig zijn de digitale middelen goed voorhanden om soms even
met elkaar contact te hebben.
Over digitaal contact maken zal Bauke PA0ZH ons alles vertellen op onze afdelingsavond 4 november, jullie zijn
allen van harte uitgenodigd.
Drachten 25 oktober 2014
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Afdelingsbijeenkomst 4 november
Digitaal gebruik door zendamateurs.
Op dinsdagavond 4 november 2014 in zalencentrum De buorskip te Beetsterzwaag aanvang 19.30 uur zal Bouke,
PA0ZH een demonstratie/lezing houden over het computer gebruik voor de (digibetische) radio amateurs.
Voorafgaande aan de demonstratie zal er eerst een verkoping worden gehouden, er zijn nog wat spulletjes over
die niet mee konden naar de FRM.
De lezing/demonstratie zal o.a. gaan over het werken met het log programma DXbase, en de modes CW, RTTY,
TTY, BPSK en vooral JT65.
Dit alles met behulp van een K3 transceiver + de KPA 500.
Wilt u alles weten over deze digitale mogelijkheden en wat het voor u kan zijn dan nodig ik u graag uit om naar
deze avond te komen.
Ook dit belooft dus zeker weer een interessante lezing te worden en u bent van harte uitgenodigd om naar
Beetsterzwaag te komen.
Deze avond zal gehouden worden in zalencentrum De buorskip aan de vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
De aanvang is altijd om 19.30 en de deur gaat open om 19.00 uur.

Verslag afdelingbijeenkomst van 7 oktober
Deze avond stond in het teken van antenne metingen.
Harm Paas, PA0HPG vertelt ons deze avond alles over het meten met de FA-VA3 meter.
35 gasten waren naar Beetsterzwaag gekomen om het verhaal van Harm aan te horen.
Onze voorzitter Robert opent de vergadering en heet ons allen welkom en in het bijzonder de gasten en onze gast
spreker Harm. Secretaris Roel doet de melding dat de afgelopen nacht is overleden Wietse Heida PE1NWH en
vraagt een moment stilte. Na dit moment is er aandacht voor de Jota/Joti en de extra hulp die nodig is.
Ook de scoutinggroep uit Wolvega vraagt enige assistentie voor hun Jota weekend.
Frank vertelt nog dat de contestgroep zich klaar maakt voor het CQ WW contest weekend 25-26 oktober.
Na de huishoudelijke zaken vertelt Harm ons uitvoerig hoe de antenne analyser is gemaakt en laat verschillende
antennes zien en hoe de analyser deze meet. Antennes zijn een belangrijk onderdeel van onze radio
zendontvanger stations. Ze kunnen door ons prima zelf gebouwd worden en zijn daarnaast een dankbaar
onderwerp van discussie. Een antenne is door allerlei oorzaken dikwijls een compromis. Vaak moeten eenmaal
opgesteld, ook nog allerlei aanpassingen gedaan worden. Maar werkt de antenne daarna optimaal?
Wat moet je doen om een antenne optimaal te laten werken? Om dit te kunnen beoordelen is geschikte
meetapparatuur nodig zoals deze analyser.
Impedantie metingen geven een redelijk beeld van de elektrische werking van een antenne.
In het blad "Funkamateur" is in het maart en april nummer van 2012 de FA-VA3 antenne impedantie vector
analyser gepresenteerd. Deze wordt als bouwpakket aangeboden en is door ons als amateurs gemakkelijk na te
bouwen. Om de metingen te kunnen begrijpen vertelt Harm ons iets over hoe een antenne werkt. Harm laat aan
de hand van de foto’s zien hoe de analyser in elkaar is gezet samen met het afregelen. Verschillende opstellingen
laten zien hoe een antenne reageert op zijn omgeving. Na de pauze laat Harm nog enkele voorbeelden van
metingen zien via de laptop.
Frans PA1NHZ bedankt Harm voor de mooie lezing.
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Afscheidsdienst Wietze Heida PE1NWH
Maandag 13 Oktober ben ik namens de afdeling 63 naar de afscheidsdienst geweest van Wietze Heida PE1NWH
Er was gelegenheid te condoleren vanaf half twee. Zijn moeder was blij verrast dat onze afdeling
vertegenwoordigd was. Ook aanwezig waren A. Dijkstra PA3CXU met wie Wietze regelmatig naar de ledenavonden
kwam, en Wim Hoek PA3AKK.
Na het levensverhaal van Wietze, waarin duidelijk werdt dat het zendamateurisme voor Wietze heel belangrijk was,
was er gelegenheid om nog iets te zeggen. Dijkstra PA3CXU had nog enkele anekdotes over hoe ze gezamenlijk
naar het examen waren gegaan, en Wietze allerhande opmerkingen had over de examenvragen.
Ook Wietze zijn broer vertelde nog dat zijn vrouw avonden achtereen QSL kaarten uittypte, en dat ze geen idee
hadden van wat dat nou allemaal betekende. Wietze belde ook regelmatig naar zijn broer om te vertellen dat de
condities goed waren, waar ze dus overigens ook geen idee van hadden waar hij het nu weer over had.
Na de dienst zijn we met z'n allen naar de begraafplaats gereden, waar we Wietze naar zijn laatste rustplaats
hebben begeleid. Na de teraarde bestelling was er nog koffie en rond half vijf ben ik naar huis gegaan.
Wietze we zullen je missen, ook je uitleg over oude buizenradio's zonder middenfrequent.
Dick van Ens
PA1DE

CQWW deelname door PI4M
A63 Contestgroep PI4M
Afgelopen weekend deden de mannen van A63 contestgroep PI4M
mee aan de CQ WorldWide Contest SSB. De heren hebben vrijdags de
tien (!) HF antennes opgezet tijdens de verwachte "plaatselijke bui"
die de gehele dag bleef aanhouden. In de nacht waren de meesten
weer voorzien van droge kleren en kon er worden gestart. Tijdens de
contest zijn er goede resultaten gehaald met de nieuwe antenne voor
160 meterband.
Zonnevlek AR2192 spuwde al dagen achtereen krachtige zonneuitbarstingen (X-klasse) en zondagmiddag vond er een kortstondige
"radio-blackout" plaats. Er was ook een rotor die tijdlang niet meer
bewoog, een server die zijn eigen programmatuur bedacht en een
werkstation dat zijn warmte niet meer kwijt kon. Samenvattend heeft
het team PI4M voor diverse uitdagingen gestaan maar heeft deze het
hoofd kunnen bieden. Familie Sierdsma uit Luinjeberd bood de heren
onderdak en voorzag ons royaal van een "natje" en een "droogje".
Volgende maand een uitgebreid verslag waarin we ook iets vertellen
over de verbindingen die er gemaakt zijn.
In ieder geval hebben de teamleden erg veel plezier beleefd en zich
werkelijk uitgeleefd op de amateurbanden!
Deelgenomen aan de CQWW contest onder de call PI4M hebben: Kor
PA0KDV, Bert PA1BK, Anton PC1A, André PD0NMF, Robert PD2RCW,
Jelle PD4DX, Laurens PD9X, Gialt PE1OLM, Johan PE1RWL, Freddy
PE1RWP en Frank PF5T.
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160 Meter vertikaal
Voor mijn nieuwe antenne project, zoek ik 5 gebruikte aluminium beregeningsbuizen met een doorsnede van 100
of 125 mm, deze buizen zijn 6 meter lang. De aansluiting van deze buizen op elkaar is niet van belang deze
worden n.l. verwijderd.
Alle informatie over waar ze eventueel te koop zijn is welkom.
Frans, PA1NHZ
Tel. 0561-688885 of E mail fshamelink@hetnet.nl

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:
--------------------------------PD0MBY
CQ WW DX Contest
PE1RWL
CQ WW DX Contest
PE1RWL
Scandinavian Activity Contest
PI4M
CQ Worldwide DX Contest, SSB
PA1NHZ
CQ Worldwide DX Contest, SSB
PE1LUB
CQ Worldwide DX Contest, SSB

53 QSO's en
2 Pnt.
35 QSO's en
1 Pnt.
59 QSO's en
2 Pnt.
5830 QSO's en 118 Pnt.
291 QSO's en 7 Pnt.
853 QSO's en 19 Pnt.
----------------------------------Totaal 13276 QSO's en 306 Pnt.
==================

Contestkalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 25 / Zondag 26 Oktober
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ Zone (Voor PA en ON is dit zone 14)
www.cqww.com/rules.htm

Zaterdag 1 / Zondag 2 November
Tijden:
za: 06:00 - 10:00 UTC
14:00 - 18:00 UTC
zo: 06:00 - 10:00 UTC
14:00 - 18:00 UTC
Mode: zie tijden
Uitwisselen:

IPA Radio Club Contest

Volledige reglement:
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en
CW
en
SSB

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 IPA leden geven als toevoeging
IPA
http://www.mydarc.de/dl0ipa/Contest.htm
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Zaterdag 1 / Zondag 2 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 2 November
Tijden: 09:00 - 11:00 en 15:00 - 17:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Ukrainian DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Oekraine stations geven 2 Oblastcode (2 letters) N1MM Call history bestand
www.urdxc.org
HSC Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + HSC lidmaatschapsnummer. Niet leden geven RST/NM
(Not Member) N1MM Call history bestand
www.highspeedclub.org

Opmerkingen: In het 2e deel van de contest mag elk station opnieuw gewerkt worden.

Zaterdag 8 / Zondag 9 November
Tijden: Za 00:00 - Zo 23:59 UTC (48 uur)
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

WAE-DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.waedc.de

Bijzonderheden:In deze contest kan ook QTC verkeer voor komen. Uitleg hierover staat in het reglement.
Dit QTC verkeer moet wel plaatsvinden met een station in een ander continent.

Zaterdag 8 / Zondag 9 November
Tijden: za 07:00 - zo 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 8 November
Tijden: 09:00 - 11:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 8 / Zondag 9 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 9 November
Tijden: 09:00 - 11:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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Japan International DX Contest
Werken met: Stations in Japan.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ-Zone (Nederland en België is 14) Japanse stations
geven RST + Prefecture-nummer
www.jidx.org/jidxrule-e.html
PA-Beker Contest
Werken met: Alleen Nederlandse stations onderling
Banden:
80 en 40 meter
RST+ QSL-Regio-nummer (wat is mijn QSL-regio?) N1MM
PA-Beker Call History bestand (2008-2013)
trafficbureau.veron.nl/PA-Beker.htm
OK-OM DX Contest CW
Werken met: Stations in Tsjechië en Slowakije
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 OK/OM stations geven RST +
districtcode
N1MM Call history bestand.
okomdx.crk.cz/
PA-Beker Contest
Werken met: Alleen Nederlandse stations onderling
Banden:
80 en 40 meter
RST+ QSL-Regio-nummer (wat is mijn QSL-regio?) N1MM
PA-Beker Call History bestand (2008-2013)
trafficbureau.veron.nl/PA-Beker.htm
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Woensdag 12 November
Tijden: 20:00 - 21:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Sprint Contest
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer en naam
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/rsprint.shtml

Let op: Dit is een sprint contest. Het station dat CQ of QRZ geeft mag slechts één QSO op dezelfde frequentie
maken, daarna moet het minimaal 2 KHz verschuiven om een ander station aan te roepen of 5 KHz om zelf weer
CQ te geven!

Zaterdag 15 / Zondag 16 November
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW, PSK63, RTTY and SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

1st Russian WW MultiMode Contest 2014
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.rdrclub.ru/russian-ww-multimode-contest/159-rus-ww-multimode-contest

Zaterdag 15 / Zondag 16 November
Tijden: za 16:00 - zo 07:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 15 / Zondag 16 November
Tijden: 21:00 - 01:00 UTC

All Austrian 160m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 OE stations geven daarbij ook hun
District-code
www.oevsv.at/funkbetrieb/HF-Contest/

Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 1,8 MHz CW Contest
Werken met: EU stations werken met iedereen. DX werkt met
EU.
Banden:
160 meter
RST + volgnummer. UK stations geven ook district code.
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r2nd-160m-2014.shtml

Zondag 16 November
Tijden: 10:00 - 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Friese Elfsteden Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + Regionummer + QTH
www.pi4lwd.nl/11st2014reg.htm

Zaterdag 22 / Zondag 23 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

LZ 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) LZ stations geven RST +
districtcode
N1MM Call history bestand
lzdx.bfra.org/rulesen.html

Volledige reglement:
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.

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

Di. 04 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst
Lezing:
Zo. 16

Digitaal gebruik door zendamateurs.
door Bouke PA0ZH
11 stedencontest

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

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

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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