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Van de voorzitter.
Hier weer het maandelijkse stukje van de voorzitter. De tijd vliegt voorbij en de dagen worden steeds korter. De
regen komt weer naar beneden en de kachel kan weer aan. In de meeste shack’s zal het hopelijk niet nodig zijn
om de verwarming aan te zetten. Iedereen is weer druk in de weer met de hobby. En wat ik af en toe hoor, zijn er
onder ons genoeg mensen die vermogen genoeg hebben om ook de shack op te warmen. Niet alleen door de
zenders maar ook door de vele computers die er staan. Jaren geleden zat ik nog wel eens op packet. In die tijd
was ik lid van de Packet Werk Groep Nederland. En via Kor PA0KDV kwam ik op het netwerk. Voor de laatste FRM
was ik spullen aan het opruimen, en tegelijkertijd aan het kijken wat de contest groep nog kon krijgen voor de
verkoop. Ik vond de modems voor packet. Een zelfbouw baycom modem, en een zelfbouw TNC2c. De baycom
gebruikte ik met een DOS programma, en de TNC2c onder Windows. Ook gebruikte ik een Kenwood TH-D7 porto
met ingebouwde TNC. Deze werd ook gebruikt voor APRS. Helaas ik heb te weinig tijd om ze weer eens te
gebruiken. Maar ik wil ze nog niet weg doen. Zo hebben we allemaal wel dingen die we liever niet weg doen. Zoals
ik vertelde heb ik spullen aan de contest groep gegeven, en samen met mij nog veel meer mensen. Op de FRM is
bijna alles verkocht. De contest groep was zeer tevreden met de extra inkomsten. Er zijn dit keer nieuwe coax en
pluggen gekocht. De contest groep is weer druk bezig geweest om alles gereed te maken voor de CQ WW 2014.
De filters zijn opnieuw afgesteld, en het antenneplan is gemaakt. Succes mannen. Wie ik ook succes wil wensen
zijn de padvinders van Beetsterzwaag. Deze gaan tijdens de JOTA-JOTI (17- 19 oktober) onze verenigingscall
gebruiken. Onze penningmeester heeft, als eerstverantwoordelijke, toestemming gegeven om de call te
gebruiken. Als het net als voorgaande jaren georganiseerd wordt zal de mast ook nu weer boven de boomtoppen
uitkomen.
Tot ziens op 7 oktober bij de maandelijkse bijeenkomst.
73 Robert van Houten
PD2RVH
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Verslag ledenavond 2 september
Plaatsvervangend voorzitter Roel pd0oyf opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder
Peter PA3CWS en Chris PA3CRX , ook welkom onze gasten van de afdelingen Meppel en Groningen.
Ingekomen stukken te behandelen op deze avond zijn er niet. Roel vraagt aandacht voor de kaarten die bij
Johannes te bestellen zijn voor de DvdA in Apeldoorn. Ook aandacht voor de Jota/Joti waar we nog wel enige hulp
bij kunnen gebruiken.
Lezing Amateur TV door Chris en Peter.
Amateur Televisie, kortweg ATV
Als zendamateur heb je vele mogelijkheden. Eén ervan is het
zenden en ontvangen van televisiebeelden! Dat wil niet zeggen
dat je een eigen omroep mag beginnen, wel dat je met TV
signalen mag experimenten.
Dat kan trouwens ook vóórdat je zelf zendamateur bent. Om
amateur televisiebeelden te ontvangen heb je slechts alleen
ontvang apparatuur nodig. Om ook te mogen zenden moet je
een vergunning voor zendamateur hebben. De benodigde
kennis hiervoor is eenvoudig te leren. Hulp kan je krijgen bij de
Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek
Nederland. Zodra je voor het examen voor de novice vergunning
bent geslaagd, mag er al op één band (70 cm) begonnen
worden met ATV uitzendingen. Met de grote vergunning mag er
op veel meer banden worden uitgezonden (o.a. 70 cm, 23 cm, 13 cm, 9 cm, 3 cm, 1,2 cm).
Waaruit bestaan die experimenten?
Dat is voor iedereen anders. Omdat er niet echt complete ATV
zenders te koop zijn, kan het samengesteld worden uit te koop
aangeboden modules, al dan niet aangevuld met geheel eigen
bouwsels. Ombouwen van bestaande apparatuur? Of een eigen
ontwerp? Via internet op afstand bestuurbaar? Stereo geluid?
Eigen video montages laten zien? In beeld brengen wat je aan
het maken bent en er over praten? Gefilmde beelden van
bijvoorbeeld een amateur activiteit? Allemaal mogelijk!
Anderen concentreren zich op het ontwerpen en/of bouwen van
antennes. Hoe meer richteffect een antenne heeft, hoe meer
versterking hij geeft, maar je kan prima met een eenvoudige
antenne beginnen. Antenne hoogte speelt ook een belangrijke
rol. Omdat het zendsignaal rechtdoor gaat is de horizon onder
normale omstandigheden het maximale bereik. Er zijn echter ook omstandigheden waardoor de signalen ineens
veel verder gaan wat ook interessant is om mee bezig te zijn.
voorspellingen!
Door verschijnselen in het weer te herkennen kan (net zoals bij het weerbericht) voorspeld worden of een verre
verbinding misschien zou kunnen lukken.
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Is er wel ATV activiteit bij je in de buurt?
Lijkt logisch maar wil je iets zien of gezien willen worden dan is
er iemand anders nodig die ook de ATV hobby heeft. Echter dat
is maar ten dele waar. Door het gehele land (en daarbuiten)
staan door amateurs gebouwde ATV repeaters. Dit zijn ATV
ontvangers en ATV zenders die met elkaar zijn verbonden en de
antennes op een hoog punt hebben. Vaak is het mogelijk zo'n
ATV repeater te ontvangen. Het kan best zijn dat een heel
eenvoudige antenne die uit het dakraam wordt gestoken hiervan
al een ruisvrije ontvangst oplevert! Heb je ook een vergunning
om te zenden, kan je op de repeater frequentie er naar toe
zenden en jezelf gelijktijdig terug zien via een andere
frequentie. Diverse ATV repeaters hebben het beeld tevens
beschikbaar op internet. Zelfs als er niemand is, kan er dus toch
nog geëxperimenteerd worden! Vaak zijn ATV repeaters een
soort ontmoetingspunt: zij bestrijken immers een groot gebied waar veel ATV enthousiastelingen hun hobby
uitoefenen.
Er op uit gaan
ATV mag alleen op hoge frequenties. De video signalen hebben ruimte nodig en die is daar gelukkig nog genoeg.
Het probleem van de hogere frequenties is dat ze slecht door gebouwen, bomen of heuvels dringen. Thuis een
enorme mast neerzetten, is vaak geen optie. Boven op een heuvel of uitkijktoren kunnen leuke experimenten
worden gedaan. Probeer het gehele station dan ook eens draagbaar te maken!
Digitale signalen
Ook bij ATV is het digitale tijdperk aangebroken. Niet alleen digitaal geluid maar ook digitaal beeld. Volop
ontwikkelingen, zelfs astronauten in ISS bedienen al een ATV zender! Aangezien die signalen zwak zijn en ISS over
vliegt, is de uitdaging om dat te ontvangen des te groter!
ATV weekend
Vier keer per jaar is er een weekend waarop velen gelijktijdig vóór de camera en achter de monitor kruipen. Al dan
niet thuis, ergens op een heuvel, viaduct of toren, alleen of met anderen. Tijdens zo'n weekend is er dus met veel
verschillende stations een ATV verbinding te maken. Op die manier komen verschillende aspecten van de hobby
samen: presteert het station beter of slechter dan vorige keer? Waar heeft het aan gelegen? Het weer? Of toch die
ene schakeling die je zojuist goed had afgeregeld? Is de antenne nog wel goed? Om onderling te kunnen
vergelijken en de ervaringen uit te wisselen om te weten wat zoal mogelijk was worden de resultaten gepubliceerd
in de Electron.
Publicaties
De Veron geeft iedere maand het tijdschrift Electron uit. Hierin staan niet alleen de resultaten van deze ATV
weekenden maar ook ander ATV nieuws. Denk hierbij aan technische ontwerpen maar ook de mens achter het
ATV station, nieuwtjes, marktontwikkelingen, voortplanting van radiogolven, repeaters, enzovoort. Natuurlijk kan je
ook je eigen ervaringen en experimenten publiceren. ATV voor en door elkaar.
Je bent nooit klaar
Begonnen met een goedkope USB-stick-ontvanger of een afgedankte analoge satelliet ontvanger, als het ATV virus
je eenmaal te pakken heeft, wil je steeds meer. Steeds verder uitbouwen, specialiseren op een frequentiegebied of
juist zoveel mogelijk verschillende frequenties? Mogelijkheden te over! Halverwege is er een pauze en daarna doen
Chris en Peter nog een testje met een ATV zender en ontvanger in de zaal. Frans Hamelink bedankt de heren voor
hun mooie lezing over Amateur TV
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ledenbijeenkomst dinsdag
Antennes meten met de FA-VA3 analyser.
Op 7 oktober, aanvang 19.30 in zalencentrum de Buorskip te Beetsterzwaag, zal Harm Paas, PA0HPG, ons alles
vertellen over het meten van antennes met de FA-VA3 analyser.
Antennes zijn een belangrijk onderdeel van onze radio zend-ontvanger stations en 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. Impedantie metingen geven een redelijk beeld van de
elektrische werking van een antenne. Maar om een goede meting te kunnen doen moeten we eerst begrijpen hoe
een antenne eigenlijk werkt.
De avond begint daarom met wat eenvoudige theorie over de elektrische werking van een antenne. Hier leren we
de stromen die door de antenne lopen kennen en zien we de gevolgen voor de impedantie.Aan de hand van de
foto's die ik tijdens de bouw van mijn analyzer gemaakt heb vervolgen we met de bouw en de werking van de FAVA3. We sluiten af met een live-demonstratie. Met een paar kleine antennes laten we zien hoe de analyzer
gebruikt kan worden en wat hij ons kan laten zien over de werking van de antenne.
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.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze aktiviteiten dan kunt u zich inschijven voor de nieuwsbrief via
onze website: www.a63.org. Bezoek ook eens onze facebook pagina www.facebook.com/friesewouden.
Graag tot ziens namens het bestuur van A63
Roel Pot PD0OYF secretaris.

Lief en Leed.
Wietse Heida PE1NWH
Afgelopen week werden we gebeld door het zorgcentrum waar onze
radiovriend Wietse woont in Heerenveen met de mededeling dat Wietse een
val ongeluk heeft gehad en voor behandeling naar het UMCG is gegaan,
herstel kan lang gaan duren.
We wensen Wietse veel sterkte, en hopen dat hij snel weer op de frequentie
te horen is. Bezoek in het ziekenhuis is nog niet gewenst.
Voor een kaartje het adres:
Wietse Heida,
Compagnonstraat 26
8442 AP Heerenveen.
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Promotie bij Omrop Fryslan.
Dat er steeds minder zendamateurs komen is ons bekend, maar gelukkig zijn er ieder jaar weer
enthousiastelingen die aan de opleiding beginnen en na een jaar actief mogen zijn op de radio
frequenties.

Erg mooi stukje promotie hebben we begin dit jaar kunnen zien op onze regionale RTV zender
Omrop Fryslan over de PACC wedstrijd waar een groep Friese zendamateurs aan meededen in
Oldeboorn onder de call PE3V.
Naar aanleiding van onze lezing over Amateur TV ben ik benaderd door omrop fryslan om ook aan deze tak van
hobby eens aandacht te willen schenken in een soortgelijk programma als over de PACC. Veel Friese ATV stations
zijn benaderd om hier in mee te werken, maar dit heeft tot dit moment nog niet tot een resultaat mogen leiden.
De kans om via regionale TV iets aan PR te doen blijft bestaan, dus mocht er na dit bericht een Friese en fries
sprekende ATV er zijn die hier aan mee wil werken dan verneem ik dit bijzonder graag. Je bent dus dan wel met al
je hebben en houwen op de TV. Kun je over dit deel van onze hobby enthousiast vertellen dan zou ik dat graag
van je horen.
Filmpje van de groep in Oldeboorn: http://www.youtube.com/watch?v=-TBh3Jz1U0s
Roel Pot PD0OYF pd0oyf@a63.org
telefoon: 0644068957

Radiovlooienmarkt
in het clubhuis van de FRAG
Op 8 November 2014 a.s. wordt in het clubhuis van de FRAG een radiovlooienmarkt gehouden van 10.00 tot 15.00
Een ieder die voor het nieuwe jaar zijn shack wil opruimen, heeft nu de gelegenheid. Tafels zijn gratis beschikbaar.
De FRAG zal ook het een en ander verkopen in verband met de eindejaar schoonmaak. Er zal een inbrengstand
aanwezig zijn, waar FRAG leden hun spullen kunnen aanbieden. Net als verleden jaar, is de firma EPSZ aanwezig
met o.a. computerkabels, connectoren etc.
De bar is de gehele dag geopend voor een hapje en een drankje.
Degene die deze dag wat te verkopen heeft, lid of geen lid, moet zich van tevoren even opgeven. Dit kan via
pi4frg@gmail.com.
Graag tot ziens op 8 November 2014 bij de FRAG
Avondsterweg 14 te Leeuwarden.
73’ PA3DII en PA-9565
n.b. Wat u niet verkoopt, neemt u zelf weer mee terug naar huis.

JOTA-JOTI 2014 After Daylight
Het weekend van 17 t/m 19 oktober 2014 is het weer volop radio activiteit bij vele scoutinggroepen wereldwijd.
Tijdens dit weekend maken scouts over de hele wereld contact met elkaar via amateurradio en het internet.
Daarnaast doen ze allerlei uitdagende activiteiten die te maken hebben met communicatie en techniek. Zo ook bij
de Scoutinggroep Ba-ow te Beetsterzwaag die dit jaar meedoet onder de clubcall PI4EME/J met ongeveer 50
scouts en 20 kaderleden. Het doel is om er weer een prachtig evenement van te maken, samen met de vele
scouts.
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Scouting kan dit niet zonder de medewerking van onze enthousiaste radio
zendamateurs. Daarom bij deze een oproep om ons te komen helpen met
onze radiohobby. De scoutinggroep houdt de JOTA-JOTI in en om hun
eigen clubhuis wat is voorzien van alle faciliteiten. Daarnaast is er koffie,
eten en vaak ook een lekker warm kampvuur! De leiding van de scouts kan
een uitdagend programma maken wat de jeugdleden aanspreekt, maar als
zendamateur ben je tijdens het weekend ook een beetje leidinggevende.
De expertise van de zendamateur op het gebied van radio en techniek
wordt namelijk ook benut bij het doen van de activiteiten. Lijkt het je leuk
om een dag of dagdeel te helpen om de scouts wegwijs te maken en meer
te vertellen over onze prachtige hobby, meld je dan direct aan. We doen al
jaren mee op HF, 2 meter, 70 cm en vorig jaar hebben we ook iets gedaan
met D-Star. Dit jaar is het thema After Daylight, en daar doen we uiteraard
aan mee. We willen ook de nachtelijke uurtjes vullen met radioactiviteiten
dus ook dan is er enige hulp wenselijk en zeer gezellig.
Natuurlijk kunnen we de jeugd en belangstellenden van alles laten zien. Denk aan een digitale mode op HF, even
een video via internet over antenne’s, propagatie, apparatuur, etcetera. We kunnen laten zien hoe logging van
QSO’s gaat op een computer en noem maar op…. Neem je je eigen spullen mee? Dan zijn die via Scouting
Nederland goed verzekerd. Vorig jaar was de toren flink hoog (spoelhoogte 34 meter) dit jaar hopen we zelfs nog
wat hoger uit te komen!
Voor vragen en je aanmelden als vrijwilliger graag via jota@a63.org. Bellen mag ook natuurlijk naar Kor de
Vries/PA0KDV (06 5371 6089) of David Beute/PC1DB (06 5056 1736) of zoek ons op via een van de vele
frequenties.
Heb jij er al zin in? Zet alvast in je agenda; de JOTA-JOTI 2014 van vrijdagmiddag 17 oktober t/m zondagmiddag
19 oktober 2014. Tot dan?!
Graag tot ziens,
Namens David - PC1DB en Kor - PA0KDV
Roel - PD0OYF

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
SARTG WW RTTY Contest
55 QSO's en
2 Pnt.(RTTY)
PA1DE
SARTG WW RTTY Contest
122 QSO's en 4 Pnt.(RTTY)
PE1RWL
YO DX HF Contest
25 QSO's en
1 Pnt.(SSB)
PE1RWL
VERON Velddagcontest SSB
51 QSO's en
2 Pnt.(SSB)
PA1NHZ
All Asian DX Contest
189 QSO's en 5 Pnt.(SSB)
PA0VDV
BW QSO Party
119 QSO's en 4 Pnt.(CW)
PA1NHZ
WAE DX Contest, SSB
125 QSO's en 4 Pnt.(SSB)
-----------------------------------Periode
686 QSO's en 22 Pnt.
-----------------------------------Totaal
6155 QSO's en 157 Pnt.
====================================

oktober 2014

CQ Friese Wouden

Pagina 6 van 12

Contestkalender.
contestkalender van JanJaap PG7V
Woensdag 1 Oktober
Tijden: 18:30 - 19:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DIG Kurzkontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + DIG-nummer. Niet leden geven alleen RST
www.dig-pa.net/qso-party.asp (Reglement is gelijk aan dat van de QSOParty)

Donderdag 2 Oktober
Tijden: 18:30 - 19:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DIG Kurzkontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + DIG-nummer. Niet leden geven alleen RST
www.dig-pa.net/qso-party.asp (Reglement is gelijk aan dat van de QSOParty)

Vrijdag 3 Oktober
Tijden: 07:00 - 09:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Deutscher Telegraphie Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST Duitse stations geven ook LDK (Landkreis Kenner) Dit zijn de letters
waar een auto-kenteken mee begint.
www.agcw.org

Volledige reglement:
Zaterdag 4 Oktober
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: PSK
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 4 / Zondag 5 Oktober
Tijden: 08:00 - 08:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 4 / Zondag 5 Oktober
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: RTTY en PSK63
Uitwisselen:

TARA Rumble PSK Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + naam en DXCC landen prefix Buiten EU andere gegevens, zie
reglement.
www.n2ty.org/seasons/tara_rumble_rules.html
Oceania DX Contest
Werken met: Stations in Australië, Nieuw Zeeland en andere landen in
Oceanië volgens de WAC norm.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.oceaniadxcontest.com

Volledige reglement:

1st Russian WW Digital 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/rdrc-news/russian-ww-digital-contest/51-rus-ww-digi-rules

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

TRC DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU Zone TRC leden geven RST + TRC N1MM Call history bestand
www.trcdx.org/html_ham/english/contest.html
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Zaterdag 4 / Zondag 5 Oktober
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 4 Oktober
Tijden: 16:00 - 19:59 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 5 Oktober
Tijden: 06:00 - 10:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 5 Oktober
Tijden: 07:00 - 19:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

WAB HF Phone Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
20, 15 en 10 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + Land Britse stations: RST + volgnummer
+ WAB square
wab.intermip.net/Contests.php
EU-Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
20, 40 en 80 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer, naam. Na een QSO gaat het CQ
gevende station QSY en mag dus het aanroepende station nu CQ geven.
www.eu-sprint.com
ON 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/on-contest

Volledige reglement:

RSGB 21 / 28 MHz Contest
Werken met: alleen met stations in het Verenigd Koninkrijk.
Banden:
15 en 10 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 UK stations geven ook 2 letterige districtcode. Alleen dus met short-skip voor ons mogelijk!
www.rsgbcc.org/hf/rules/2014/r2128.shtml

Woensdag 8 Oktober
Tijden: 19:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
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 11 / Zondag 12 Oktober
Tijden: za: 00:00 - 07:59 UTC en
16:00 - 23:59 UTC
zo: 08:00 - 15:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:

The Makrothen Contest

Volledige reglement:
Zaterdag 12 Oktober
Tijden: 06:00 - 08:00 UTC - 80 meter
08:00 - 10:00 UTC - 40 meter
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

oktober 2014

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
De eerste 4 karakters van de QTH-locator RST hoeft niet gegeven te
worden.
home.arcor.de/waldemar.kebsch/The_Makrothen_Contest/TMC_Rules.html
VFDB Kontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
40 en 80 meter (zie tijden).
RST + DOK Stations zonder DOK geven volgnummer, vanaf 001
www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/regeln/vfdb-contest/
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Zaterdag 11 / Zondag 12 Oktober
Tijden: 08:00 - 08:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Oceania DX Contest
Werken met: Stations in Australië, Nieuw Zeeland en andere landen in
Oceanië volgens de WAC norm.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.oceaniadxcontest.com

Zaterdag 11 / Zondag 12 Oktober
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Scandinavian Activity Contest
Werken met: stations in Scandinavië www.sactest.net
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.sactest.net

Zaterdag 11 Oktober
Tijden: 16:00 - 19:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

EU-Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
20, 40 en 80 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer, naam. Na een QSO gaat het CQ
gevende station QSY en mag dus het aanroepende station nu CQ geven.
www.eu-sprint.com

Volledige reglement:
Zondag 12 Oktober
Tijden: 06:00 - 09:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 18 Oktober
Tijden: 00:00 - 04:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Volledige reglement:

ON 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/on-contest
LZ Open 80m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
volgnummer, vanaf 001 + het laatst ontvangen volgnummer van het
vorige tegenstation. Bij het eerste QSO geeft men 001 000 RST hoeft niet
gegeven te worden. Elk gewerkt station mag telkens na 30 minuten
nogmaals gewerkt worden.
www.lzopen.com/lzocc80/index.htm

Zaterdag 18/ Zondag 19 Oktober
JARTS WW RTTY Contest
Tijden: za 0:00 - zo 24:00 UTC (48 uur) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + leeftijd (X)YL's mogen 00 geven, multi-operators 99
Volledige reglement:
jarts.jp
Zaterdag 18 / Zondag 19 Oktober
Tijden: 15:00 - 14:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Worked All Germany Contest
Werken met: stations in Duitsland.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOKN1MM
Call history bestand
www.darc.de/referate/dx/contest/wag/regeln/

Let op: Om storing met JOTA stations te voorkomen is contestverkeer niet toegestaan op deze contestvrije
bandsegmenten:
80m CW: 3560-3800 KHz
40m CW: 7040-7200 KHz
15m SSB: 21350-21450 KHz
80m SSB: 3650-3700 KHz
40m SSB: 7080-7140 KHz
10m SSB: 28225-28400 KHz
20m CW: 14060-14350 KHz
20m SSB: 14100-14125 Khz en 14280-14350 KHz
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Zaterdag 18 / Zondag 19 Oktober
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Stew Perry Topband Warmup
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/

Donderdag 23 Oktober
Tijden: 19:00 - 20:00 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!
Bron: www.contestkalender.nl

Grote groep bezoekers wachten op het sein van marktmeester Johannes om de markt op te gaan.
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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:

dagelijks

op

3.604 MHz LSB +/- QRM Het officiële net begint om
18:30 uur, en om de frequentie alvast te bemannen
begint er een zgn voorvoor net om ongeveer 17:30
uur en het voornet begint om 18:00 uur.

Friese Merenronde:

dagelijks

op

145.2875 MHz FM

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.

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

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

Antennes meten met de FA-VA3
analyser. Door Harm Paas PA0HPG

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

Di. 04 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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