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Van de voorzitter.
Hier weer de eerste “van de voorzitter” van het seizoen 2014/2015. Nu ik dit stukje schrijf is het weer wisselvallig
en bij de zoveelste regenbui, denk ik weer aan het mooie weer. Lekker buiten bezig zijn en ’s avonds nog even
buiten zitten.
Het voordeel van een regenachtige dag is dat je weer met projecten bezig kunt zijn. Er zullen onder jullie vast
mensen zijn die een project hebben of zijn gestart. En op de “Friese Radio Markt” waarschijnlijk de missende
onderdelen op de kop getikt.
De FRM is ook dit jaar weer goed bezocht. De handelaren en de bezoekers waren weer tevreden. Op naar de 37e
FRM in 2015! Wel hebben we nog een vacature. De marktmeester Johannes wil het rustiger aan doen. Hij
(PE1LUB) wil deze functie graag aan iemand anders overdragen. Hij kan zich dan meer richten op de taken van
penningmeester. Johannes zal de nieuwe marktmeester inwerken. Je staat er niet alleen voor. Het is een leuke,
enthousiaste groep waar je mee samenwerkt. Verderop in de CQ staat de volledige vacature van marktmeester
omschreven.
Verder is de contest groep weer druk met het maken van antennes en hulpmiddelen om het contesten nog
makkelijker te maken. De verbeteringen van de afgelopen jaren werpen nu de vruchten af. Succes en veel plezier
mannen.
Dit seizoen worden er ook weer lezingen gegeven over verschillende onderwerpen. We hebben nog steeds mensen
nodig die het leuk vinden om een lezing te geven. Als je wat interessants te vertellen hebt, kun je je opgeven bij
Frans Hamelink (PA1NHZ).
De lezing op 2 september gaat over Amateur Televisie (ATV). Peter (PA3CWS) & Chris (PA3CRX) komen daar wat
over vertellen.
73 Robert van Houten
Voorzitter A63
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Afdelingsbijeenkomst dinsdag 2 september
Amateur Televisie, ATV.
Op Dinsdag 2 september aanvang 19:30 uur komen Peter PA3CWS en Chris PA3CRX naar zalencentrum “De
Buorskip” Beetsterzwaag om ons alles vertellen over Amateur televisie, kortweg ATV. Wat komt daar allemaal bij
kijken en is dat allemaal zo ingewikkeld? Of is het een mooie uitbreiding van de andere activiteiten die we doen?
We kunnen laten zien waar we mee bezig zijn, of kijken naar ruisende signalen in plaats van er naar te luisteren.
Heel hoge frequenties waren jaren geleden alleen te gebruiken door moeilijk verkrijgbare onderdelen.
Uitgangsvermogen en een gevoelige ontvanger waren amper te realiseren. Sinds een aantal jaren is dat voor
iedereen haalbaar. Genoeg ruimte om te knutselen en te experimenteren, zonder dat er een vergrootglas of
moeilijke meetapparatuur aan te pas komt. Eventueel ook met nieuwe frequenties of (digitale) modulatie.
Ook de novice vergunninghouder mag ATV beelden uitzenden en natuurlijk kan ook de luisteramateur veranderen
in een “kijkamateur” Geen ruimte voor antennes? Ook portable zijn er leuke experimenten te doen.
In het noorden van het land zijn veel ATV stations actief maar ook van ver daarbuiten kunnen signalen gezien
worden, zelfs van omringende landen. Ook met eenvoudige middelen die soms gratis beschikbaar zijn.
Wat zal er deze avond aan de orde komen:
Wat ís ATV,
•
Modulatiesoorten en frequenties,
•
Wat zijn de praktische mogelijkheden om een zend- of ontvangststation op te bouwen, wat komt er
allemaal bij kijken?
Wat is er dan te zien (en kan je laten zien)?
•
Geen zwaar theoretisch verhaal maar op de praktijk gericht, waarbij tevens diverse apparatuur wordt
gedemonstreerd.
Ook dit belooft 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.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via
onze website: www.a63.org.
Bezoek ook eens onze facebook pagina www.facebook.com/friesewouden.
Graag tot ziens namens bestuur van A 63 Roel Pot PD0OYF secretaris.

Verslag ledenavond 6 mei.
Aanwezig inclusief bestuur 21 personen.
Enkele punten uit de vergadering:
•
Frm: is bijna vol en ook de contestgroep heeft een stand en vraagt of er leden zijn die nog spullen hebben
om te verkopen. Oude stukken coax is welkom.
•
Uit de contestgroep: er worden nog enkele kantelpunten gemaakt.
Vossenjacht op Hemelvaartsdag iedereen is welkom.
•
Bezoek aan de telescoop dwingeloo was erg mooi, veel aandacht aan ASTRON en weinig voor de
vrijwilligers.
•
Bezoek aan de VR was ook goed, veel zaken besproken en besloten via de VR voorstellen.
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Lezing van Frans Hamelink PA1NHZ over zijn Beverage antenne.
Waarom een Beverage antenne:
•
De beverage is een richtingsgevoelige ontvangstantenne.
•
Een zend antenne is in de meeste gevallen ook richtingsgevoelig.
•
Toch zijn de eisen voor beide antennes verschillend.
Waarom toch een aparte ontvangst antenne:
•
Het doel van een zend antenne is om signaal zo goed en zo efficiënt mogelijk uit te zenden.
•
De sterkte van het signaal bepaald of we wel of niet gehoord worden d.w.z. dat we boven het ruis niveau
komen bij het tegen station.
•
We zijn alleen gefocust op dat station of richting.
•
Wat we nodig hebben is de maximale gain en elevatie ( take off angel)in de richting die we willen.
Het verschil:
•
Een ontvangstantenne moet in staat zijn om het signaal goed en duidelijk te ontvangen.
•
Wat dus inhoud dat er een goede “signal-to-noise”, (S/N) en een goede onderdrukking van ander signalen
(QRM) moet zijn.
•
Om het ontvangst te verbeteren moeten we dus net als bij een zendantenne de juiste richting en gain
bepalen, alleen moeten we alert zijn op man made noise (QRM).
•
Ruis (Noise) Wat is ruis. Ruis is het resultaat van de vele signalen die er zijn, natuurlijke en man made. We
kunnen ze verdelen in drie soorten.
•
Ruis opgewekt bij de natuur, onweersbuien, static (QRN) en regen.
•
Ruis opgewekt bij de mens zelf door allerlei elektrische apparaten, power supplies, digitale systemen,
motoren enz.
•
En bij zenders welke slecht zijn afgeregeld, CW kliks, spurious oscilatie en andere tekort komingen aan
zenders.
Een introductie over de Beverage antenne:
•
Harold Beverage maakte naam in 1921 met deze antenne.
•
Bij de eerste trans-Atlantische test op 1,2 MHZ werd gebruik gemaakt van een Beverage antenne.
•
Daarna werd er weinig meer vernomen over deze antenne, maar de laatste jaren is de antenne zeer
populair bij amateurs voor low-band DX. Low-band, 40, 80, en 160 Meter.
Dit is de basis vorm v/d Beverage:
•
De lengte moet als het kan minimaal een wave
lengte lang zijn van de laagste frequentie.
•
T1 is de aanpassing transformator en aard
elektrode.
•
R is de eind weerstand (regelbaar) en aard
elektrode.
Beverage theorie:
•
De Beverage gedraagt zich als een lange open transmission line met een slechte geleider (de grond) en
een goede geleider ( de draad).
•
De lengte van de antenne is 1 of meerdere golf lengtes lang, en gemonteerd op een lage hoogte boven de
grond, 30 cm tot 4 Meter.
•
Deze antenne is niet geschikt om als zend antenne te gebruiken.
De antenne ontvangt het best van af de kant waar de eind weerstand is gemonteerd.
Signalen van uit andere richtingen:
•
Een signaal dat de antenne van af de zijkant bereikt induceert een voltage langs de antenne draad. Deze
geïnduceerde voltages zijn in fase maar als zij het de ontvanger bereiken, zijn ze 90 ⁰ uit fase, en heffen zij
elkaar op, (zie azimut diagram) dus geen signaal. Er treed namelijk geen versterking op van het signaal
langs de draad. Een signaal dat de van de ontvanger zijde afkomt, wordt wel versterkt maar geabsorbeerd
door de eind weerstand.
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Impedantie:
•
Omdat de impedantie afhankelijk is van de lengte en hoogte boven de grond
moet een matching transformer worden toegepast.
•
Omdat een geringe SWR op een ontvangst antenne geen groot probleem is
kunnen in principe standaard baluns worden toegepast.
•
De eind of de lijn weerstand (terminating resistor), moet gelijk zijn aan de
impedantie van de antenne.
Matching transformer:
•
Dit is eigenlijk een kwestie van proberen met een zelf gewikkelde transformator.
Ik heb hier voor gebruikt een binocular core (Varkenssnuit) vanFair-Rite #
2873000202.
Het aantal wikkelingen voor de primaire zijde was 3 wikkelingen en secundair 10
wikkelingen. Met dun geïsoleerd wikkeldraad.
Deze gegevens komen uit het boek van ON4UN, Low-Band Dxing.
Sequencer.
•
Mijn Kenwood TS-940S heeft geen aparte ingang voor een
aparte ontvangst antenne.
Ik moet dus een relais gebruiken tussen het ontvangen en
zenden, hiervoor gebruik ik een sequencer met een vertraging
van 50 ms.
•
Deze sequencer is een ontwerp van DH8BQA met de 12F629
micro processor.
De vertraging van 50 ms is nodig om mijn front eind te
beschermen.
•
De processor schakelt een relais in bij mijn vertikaal antenne.
•
Ik heb deze sequencer in een oude satelliet ontvanger
gebouwd.

Dit is een kleine samenvatting van Frans zijn lezing.
160 Meter Beverage richting N.A.

Van de QSL manager
Van de volgende calls liggen al langer dan twee jaar QSL-kaarten te wachten op een enthousiaste ontvanger.
Bij de QSL-manager Friese Wouden zijn er kaarten voor PA0SIP, PA3FYA, PD0PEW en PE1JAM.
Bij de QSL-manager Friesland Noord zijn er kaarten voor PA0JWS, PA0ORB, PA3BJC, PD0RFI, PD2VDV, PE0SHF en
PH4D.
Mocht er binnen afzienbare tijd geen belangstelling zijn voor deze kaarten, dan worden ze teruggestuurd naar
Arnhem en krijgen de aantekening dat het voor die calls niet meer nodig is om kaarten op te sturen.
73’s de Martin, PA0MBD
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Bedankjes voor Sierdsma en Poppinga
Tekst: Frank PF5T
Foto's: Jelmer Heida, Kor de Vries
Sierdsma:
Contestgroep PI4M heeft familie Sierdsma in Luinjeberd bedankt
met een klein Fries dankjewel-pakket. Familie Sierdsma heeft in
oktober van vorig jaar onderdak geboden aan de contesters.
Namens de contestgroep overhandigde Frank Talens PF5T op 10
mei j.l. het presentje.
Negen enthousiaste leden van A63 hebben samen met twee
leden van de Leeuwarder amateurclub FRAG in oktober 2013
een weekend lang gezamelijk kortegolf-verbindingen gemaakt.
De shacks waren ondergebracht in de schuur en de antennes
stonden rondom de boerderij in het land.
De Familie Sierdsma is zeer gastvrij voor de contesters en is bovendien zeer begaan met de resultaten. Tussen de
activiteiten door waren deelnemers altijd welkom om even aan te schuiven voor een kopje koffie en daarbij waren
de heer en mevrouw Sierdsma altijd geïnteresseerd in hoe de contest verliep.
De contest verliep erg goed en de score van een jaar eerder werd ruimschoots overtroffen. Echter door de
aangekondigde storm hebben we niet de gehele contest kunnen uitzitten... Maar dat geeft voor de volgende keer
een reële kans op een nòg beter resultaat!
De organisatie van CQ WorldWide heeft ons laten weten dat we wereldwijd op de 41ste positie (van 68
deelnemers) zijn geraakt met onze deelname. Europees bekeken een 15de plaats (van 26 deelnemers). Landelijk
stegen we naar de 1e plaats!
Poppinga:
Eveneens in het zonnetje gezet: de familie Poppinga uit
Beetsterzwaag. Zij ontvangen ons al sinds september 2009 telkens als
we een beroep op ze doen. De landerijen van Poppinga zijn ruim,
mooi vlak en goed begaanbaar.
Ook in het weekend van 21 en 22 juni j.l. mochten we met onze
antennes, masten, schaftkeet (“shack”) en toilet een plek innemen bij
Poppinga in het land.
Met een handvol deelnemers zijn we er in geslaagd, niet
onverdienstelijk mee te doen aan een 24 uur durende contest op 50
MHz. Er waren afgezien van wat meteoren-reflecties geen
overweldigende condities. Geholpen door gast-telegrafist Rienk
Jepkema PA4CW kon er toch nog aardig wat gelogd worden. Voiceoperators Kor PA0KDV en Bert PA1BK hebben samen met hem
gezorgd voor een totaal van 131 verbindingen. De totaal overbrugde
afstand van zo'n 120-duizend kilometer brengt ons wellicht op een
Nationale 3e plaats... maar daarover later meer!
Poppinga nam het gebaar met genoegen in ontvangst en hoopt ons opnieuw te mogen verwelkomen. Wat worden
we in onze honger naar DX toch omringd door fijne mensen! Allemaal heel erg bedankt daarvoor namens de
gehele groep contesters van PI4M !
Over ongeveer 8 weken mogen we al proberen onze eigen score te verbeteren, tijdens de CQ WorldWide Contest!
Franktalens.nl
HiFi, Outdoor, Ham-radio and PC-Related
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Uitslag PACC – wie staat waar?
Door: Frank PF5T
De volledige uitslag van de PACC is onlangs verschenen in de Electron van vorige maand. Een korte samenvatting.
Het aantal Nederlandse deelnemers is vrij stabiel, zo'n 440 deelnemers doen jaarlijks mee vanuit PA. Internationaal
varieert het aantal deelnemers nogal. Dit jaar deden er ongeveer 200 amateurs minder mee dan vorig jaar. Toch
nog ruim 860 deelnemers.
In Fryslân waren er negen individuele deelnemers en 2 clubstations; PI4FRG en PE3V.
Multi-Operator:
•
A63-leden Wibo PA2WRD en Bertina PA2BTA verleenden assistentie aan het team van PI4FRG
(Leeuwarden, 6e plaats) terwijl Laurens PD9X meehielp bij PE3V (Aldeboarn) dat tweede werd in de multimulti klasse. Bert PA1BK werkte aan zijn skills bij de winnaar van Nederland in multi-multi segment: PI4CC
(Vlaardingen, ZH).
Single Operator:
•
Beste Friese luisteramateur was: Sjuk NL6904 (3e plaats, 5 deelnemers)
Beste Friese CW operator max. 100 Watt: Arjen PA7LV uit Heerenveen (5e plaats, 57 deelnemers)
Beste Friese SSB operator QRO: Frans PA1NHZ uit Nijeholtpade (6e plaats, 37 deelnemers),
gevolgd door Johannes PE1LUB uit Ureterp. Hij behaalde in dezelfde klasse de 16e plaats.
Beste Friese SSB operator max. 100 Watt: Johan PE1RWL uit Drachten (20e plaats, 156 deelnemers), gevolgd door
Jan PA3MM uit Minnertsgea op de 22e plaats. Verderop in de ranglijst staat Freddy PE1RWP uit Drachten met een
103e plaats.
Beste Friese mixed-mode operator: Tom PA2IP: (27e plaats, 34 deelnemers)
Beste Friese mixed-mode oparator max. 5 Watt: Frank PF5T uit Gorredijk (3e plaats, 25 deelnemers)
De deelnemers van VERON afd. Friesland Noord haalden met z'n vieren ruim 260-duizend punten binnen, terwijl de
deelnemers van de afdeling Friese Wouden zo'n 154-duizend punten naar binnen harkten. Toch een behoorlijke
score voor zo'n gering aantal afdelingleden.
Waarom er geen deelname was vanuit de afdeling Friese Meren was bij het ter perse gaan van dit nummer van CQ
Friese Wouden nog niet bekend.
Er liggen voor volgend jaar genoeg Friese kansen voor Multi-Single en Multi-Two deelnemers. En niet te vergeten
waren er afgelopen keer geen Friese deelnemers in de Novice klasse.
Sportief detail:
•
Zeker meer dan 10 Novice amateurs namen het op tegen Full-licence amateurs door zich in de klassen
CW-LOW, SSB-LOW, MIXED-LOW en MIXED-QRP op te geven. De PACC-organisatie heeft in 2010 gehoor
gegeven aan verzoeken van deelnemers hierover.
Volgend jaar komt al rap dichterbij.... Rapen meer Friezen de strijdbijl op in 2015? Graag tot werkens!
73 de Frank
Franktalens.nl
HiFi, Outdoor, Ham-radio and PC-Related
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A63 Scorebord.
De stand van zaken,
In het onderstaande overzicht, ziet u welke leden meedoen met HF contesten, en
hoe ze hebben gescoord, ten opzichte van andere afdelingsleden.
Meedoen is simpel, geef maandelijks door op de website: 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 WPX Contest CW
PD0MBY
Ukrainian DX DIGI Contest
PD9X
IARU HF World Championship
PD0MBY
IARU HF World Championship
PD0MBY
RSGB IOTA Contest
PA0MBD
RSGB IOTA Contest
PA0MBD
European HF Championship
PA1DE
SARTG WW RTTY Contest
PD0MBY
SARTG WW RTTY Contest

105
53
513
107
32
76
204
122
55

Totaal tot nu toe verzameld voor de afdeling:

5646 QSO's en 141 Pnt.

QSO's en
QSO's en
QSO's en
QSO's en
QSO's en
QSO's en
QSO's en
QSO's en
QSO's en

4 Pnt.
2 Pnt.
12 Pnt.
4 Pnt.
1 Pnt.
3 Pnt.
6 Pnt.
4 Pnt.
2 Pnt.

Dag voor de RadioAmateur 2014
1 november in de Americahal te Apeldoorn
De voorbereidingen voor de 54e Dag voor de Radio Amateur 2014 zijn alweer in volle gang. De Dag voor de Radio
Amateur 2014 zal worden gehouden op zaterdag 1 november, en zoals u dat de laatste jaren gewend bent weer in
de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn.
Graag willen we u langs deze weg reeds in een vroeg stadium informeren over de procedure voor de voorverkoop
van entreebewijzen.
Entreeprijzen:
De organisatie van de Dag voor de Radio Amateur heeft besloten de entreeprijzen in 2014 t.o.v. die van 2013
gelijk te houden. Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis
toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen
VERON leden aan de kassa € 7,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden
bedraagt de entreeprijs € 8,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang
(voorwaarde: de speld moet men wel zichtbaar dragen).
Procedure voorverkoop entreebewijzen:
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf” tegen het gereduceerde tarief
van € 6,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris.
De afdelingssecretaris controleert waar nodig of de betreffende persoon inderdaad lid van de VERON is.
Korting op toegang:
Voordelige toegangskaarten zijn evenals voorgaande jaren te verkrijgen via A63 penningmeester Johannes Blom
PE1LUB Uitsluitend door middel van vooruitbetaling op rekeningnummer: NL47INGB0004927356 t.n.v.
STG Radiozendamateurs Friese Wouden, o.v.v. Naam en/of Call plus het aantal kaarten. Dit kan tot uiterlijk 21
september !
Meer informatie op de website van de VERON: http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html
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Vacature marktmeester
Beste leden van de afdeling A 63 Friese Wouden. Nog steeds is de FRM commissie op zoek naar
een opvolger voor de huidige marktmeester Johannes Blom, vandaar deze herhaalde oproep.

Marktmeester:
De huidige marktmeester Johannes ( PE1LUB) heeft te kennen gegeven te willen stoppen met deze functie temeer
hij ook binnen de FRM het penningmeesterschap heeft. Naast deze functie is hij ook penningmeester voor onze
afdeling. Onze FRM geniet al sinds 1978 een grote belangstelling voor de zendamateur en elektronica liefhebber.
Het gehele team bestaat uit 5 leden met ieder zijn specifieke taak, en uitbreiding met een marktmeester is van
harte gewenst. We vergaderen veelal maandelijks van Januari t/m Juni.
De FRM commissie zoekt iemand die:
Samen met de FRM commissie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een goede markt. Goede contactuele
eigenschappen bezit. Ervaring heeft met Office programma’s in het bijzonder Exel.
Bij voorkeur enige affiniteit heeft met het organiseren van markten of bereid dit zich eigen wil maken.
Beslissingen durft te nemen. Je weet als geen ander de wensen van onze standhouders en zoekt samen met hun
naar een passende oplossing.
Wat bieden wij je:
Deelname in een enthousiast en collegiaal team. Een goed geolied draaiboek voor het organiseren van de FRM.
De volledige ondersteuning van onze oude marktmeester PE1LUB. Je bent als vrijwilliger niet in dienst van de FRM
maar onkosten worden vergoed. Op de markt zelf een gezellige sfeer met de vele vrijwilliger.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Johannes Blom PE1LUB, 0512-302321 of mail pe1lub@a63.org

Friese Radio Markt 2014.
Beetsterzwaag 31 mei 2014 was het alweer de 36e keer dat onze
afdeling de radiomarkt heeft georganiseerd.
Sinds 1978 is het een traditie geworden om in Mei in en rondom
dorpshuis “De Buorskip” deze markt te organiseren, en tot op de dag van
vandaag geniet de markt nog steeds in een behoefte. Vele radio
hobbyisten weten jaarlijks de markt te vinden om inkopen te doen om
zelf iets te bouwen of een nieuwe antenne of wat ook maar voor
hem/haar van toepassing. Dit jaar waren het bijna 1600 bezoekers die
naar Beetsterzwaag zijn gekomen. Ook de vele standhouders, redelijk
stabiel aantal, van ruim 100 komen graag naar Beetsterzwaag om hun
koopwaar aan te bieden en ook nu spreken ze weer van “een goede markt” te hebben gehad. De organisatie kan
dankzij het prachtige marktweer terugzien op een bijzonder geslaagde radiomarkt en dit was mogelijk dankzij ruim
50 vrijwilligers is dit weer vlekkeloos verlopen en ook via deze weg hiervoor geweldig dank en een woord van dank
naar de medewerkers van het dorpshuis. Ook waren dit jaar weer de “Nasiballers” aanwezig op onze markt.
Wij hopen op een weerzien in 2015 op 30 mei met de 37e radiomarkt.
Roel Pot PD0OYF
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Jeugdcontest
Ja! Het is zo ver, een activiteit speciaal voor jou!
Ben jij tussen de 14 en 25 jaar, let dan op en lees dit aandachtig door..
De VERON Jeugd- en Jongeren commissie wil dit jaar gezamenlijk met een team aan een contest meedoen.
Wat is de bedoeling?
Dit jaar gaan we met een jeugdteam deelnemen in de CQ World Wide contest, welke gehouden wordt in het
weekend van 25 en 26 oktober aanstaande. Je krijgt de kans om samen met je leeftijdsgenoten een weekend door
te brengen bij een station met goede radio’s en antennes. Afwisselend zal je een van de twee radio’s bemannen,
we nemen deel in de Multi-Two categorie. Heb je nog geen contest ervaring, geen zorgen! Ook jij bent welkom,
we zorgen voor een aantal ervaren operators die je zullen helpen gedurende de contest en je zo alle kneepjes van
het contesten kunnen bij brengen. Om te zorgen voor extra aandacht en dat het helemaal duidelijk is dat we een
jeugdteam zijn, zorgen wij voor een speciale callsign.
Verblijf,
je hoeft niet na je shift achter de radio terug naar huis, je blijft lekker slapen bij het station. Wij zorgen voor het
eten, drinken en de snacks. De tijd die je niet achter de radio zit kun je gezellig doorbrengen met de andere
contesters of je maakt die gemiste uurtjes slaap nog even goed…
Kosten,
de VERON Jeugd- en Jongeren commissie sponsort een groot deel van de kosten, aan jouw vragen we een
bijdragen van €10 voor het hele weekend.
Geïnteresseerd?
Lijkt het je leuk om mee te doen met een gezellige groep, geef je dan snel op. We hebben maar een beperkt
aantal plaatsen. Wil je je opgeven stuur dan een berichtje met daarin wat gegevens over jezelf en een motivatie
naar: pd5lkm@veron.nl Ook voor vragen kun je op dit email adres terecht.
Namens de jeugd en jongeren commissie,
Lennart Kieft
PD5LKM

Noordelijke 80m trofee jacht
Op zondag 21 september voor de 33e keer te Schoonloo

Café Hegeman
Hoofdstraat 16
Schoonloo

In deze prachtige omgeving worden vijf “vossen” uitgezet. ARDF jagers moeten deze vijf binnen twee uur
gevonden hebben. Recreatieve jagers zoeken vier zenders en één wordt gepeild. Inschrijven kan vanaf 12.00 uur
en starten vanaf 13.00 uur. Op het deelnameformulier staat een kaart van de omgeving. Wij hopen u te mogen
verwelkomen bij deze jacht
Organisatie VERON afdeling A11, Zuid-Oost-Drenthe
Info: Berend Kuiper pd1bk@veron.nl
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Noordelijke Bekerjacht 2014 - Beetsterzwaag - 80m
Na een natte periode met heel veel regen was het gelukkig
droog op hemelvaartdag 29 mei.
Dat er in veel sloten en geulen veel water zou staan wisten we
dus iedereen had daar op gerekend en de meesten hadden
laarzen mee. Er verschenen 17 deelnemers aan de start en
deze hebben ook allemaal de twee vossen gevonden, soms
met een beetje hulp.
Een groep deelnemers die veel ervaring had opgedaan bij
vossenjagen op 11 meter hebben mee gedaan op 80 meter en
hebben ook allemaal de beide vossen gevonden.
De bedoeling was om in het eerste uur op kaart te krijgen waar iedereen dacht waar de vossen zich konden
bevinden. De volgend twee uren kon de vos exact gezocht worden.
Dick ( PA0DFN ) en Jennie Fijlstra zijn winnaar geworden van deze bekerjacht in Beetsterzwaag. Zij mogen de
beker ook deze keer weer voor een jaar op de schoorsteenmantel zetten. Van harte gefeliciteerd!
Namens de afdeling A 63 iedereen dank voor de deelname.
Ook dank aan iedereen die heeft meegeholpen.

Contesten.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 6 September
Tijden: 00:00 - 03:59 UTC (deel 1)
12:00 - 15:59 UTC (deel 2)
20:00 - 23:59 UTC (deel 3)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CW Ops - CW OPEN

Zaterdag 6 / Zondag 7 September
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Stuur logs aan aaph@jarl.org

All Asian DX Contest
Werken met: Stations in Azië
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + Leeftijd. YL's mogen 00 geven
www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/2014AA_rule.htm

Zaterdag 6 September
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Russian "Radio" WW RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ Zone (14)
www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index2.shtml
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Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Volgnummer, vanaf 001 + naam
www.cwops.org/cwopen.html
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Zaterdag 6 September
Tijden: 08:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

LZ Open SES Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
20 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.
www.lzopen.com/lzopenfield20/index.htm

Zaterdag 6 September
Tijden: 13:00 - 16:00 UTC
Mode: CW - Alleen met hand seinsleutel
Uitwisselen:
Volledige reglement:

AGCW Handtasten party
Werken met: Stations die een hand seinsleutel gebruiken.
Banden:
40 meter
RST/volgnummer/Klasse/Naam/Leeftijd
www.agcw.org

Zaterdag 6 / Zondag 7 September
Tijden: 13:00 - 12:59 UTC

Velddag Contest
Werken met: Vaste stations werken met /P en /M. /P stations
werken met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
trafficbureau.veron.nl/contest.htm

Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 6/ Zondag 7 September
Tijden: za 15:00 - 18:59 UTC (ronde 1)
zo 06:00 - 09:59 UTC (ronde 2)
Mode: RTTY75 en PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Digi Cup of Russia Open

Woensdag 10 September
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

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 + QTH locator (4 karakters)
www.qrz.ru/contest/detail/86.html (Russisch)

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 13 September
Tijden: 00:00 - 23:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Kulikovo polye Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
20 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations uit de regio
Kulikovo geven RST + KP
www.kpctest.ru/

Zaterdag 13 / Zondag 14 September
Tijden: Za 00:00 - Zo 23:59 UTC (48 uur)
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

WAE-DX Contest
Werken met: stations buiten Europa (DX).
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.
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Zaterdag 20 / Zondag 21 September
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
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

Zondag 21 September
Tijden: 06:00 - 10:00 UTC

Volledige reglement:

Belgian Mill Award Contest
Werken met: stations in België. Belgische stations mogen ook
buitenlandse stations werken.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + provincie. Belgische stations
geven eventueel een molenreferentie
www.belgianmillaward.be/

Zondag 21 September
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC
Mode: RTTY 75 baud
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG Sprint75 Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
volgnummer, vanaf 001 (geen RST)
www.bartg.org.uk/sprint75contest.asp

Maandag 22 September
Tijden: 19.00 - 20.00 Nederlandse tijd
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DIG-PA Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 meter
RST + DIG nummer. Niet leden geven alleen RST
www.dig-pa.net/dig-pa-contest.asp

Donderdag 25 September
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

Mode: SSB
Uitwisselen:

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 27 / Zondag 28 September
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ-zone, voor PA en ON is dit 14. Stations in USA en
Canada geven staat/provincie.
www.cqwwrtty.com/rules.htm

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.

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

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

Amateur televisie ATV door:
Peter PA3CWS en Chris PA3CRX

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

Di. 07 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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9247 DJ Ureterp
Tel. (0512) 302 321
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Vacatures Veron
Wij bouwen aan de gloednieuwe VERON website, versie 2.0. Een vernieuwend project waarin we een
dynamisch platform bouwen waarin veel speciale applicaties draaien, zoals de ledenadministratie,
webwinkel, contestrobot, etc.. Allemaal op onze eigen VPS servers. Het “Team Apollo” zoekt leden die
mee willen bouwen. Daarom hebben wij vacatures voor: Frontend en Backend Developers.
Deelnemen aan project “Apollo” betekent dat je een paar uur per week als ontwikkelaar aan de website
bouwt in het backend of frontend team. Overleggen doen we elke 2-3 weken een uurtje online via
Google hangouts, dus je hoeft nauwelijks te reizen. Het is geen betaalde job, maar op vrijwillige basis.
Eventuele reiskosten worden uiteraard wel vergoed.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een vaste kracht te worden in de nieuwe ICT-werkgroep, VERON
applicaties te beheren en met je teamgenoten nieuwe projecten op te zetten.
Wij zoeken VERON leden die ervaring hebben met CSS, PHP, AJAX en/of HTML. Ben je bekend met
Wordpress (frontend en backend), Java en Linux? Ben je ook al webmaster voor de lokale afdeling? Dan
ben je onze man of vrouw!
Wil jij straks kunnen zeggen dat je hebt meegebouwd aan de nieuwe VERON website? Stuur dan je
sollicitatie naar projectmanager Jean-Paul Suijs PA9X, e-mail: pa9x@veron.nl
Het VERON projectteam ”Apollo” bouwt een gloednieuwe VERON website, versie 2.0. Deze website
speelt een belangrijke rol voor het imago van de VERON. Maar ook in de informatievoorziening en
communicatie naar belanghebbenden: de VERON leden, radioamateurs in het algemeen, radioamateurs
in de dop, overheid, pers, etc. Belangrijk dat deze site gevuld is met relevante en actuele informatie.
Kloppend hart van de nieuwe website is de nieuw te vormen webredactie. Voor deze redactie hebben
we vacatures open voor:

Content Editors (web redacteuren)
De webredactie beheert alle content (teksten en beelden) op de VERON website. Als Content Editor
maak je deel uit van deze redactie en werk je een paar uur per week aan de website. De webredactie
wordt geleid door de Content Manager (hoofdredacteur) die nauw contact houdt met de redactie van de
Electron. Je schrijft zelf artikelen of redigeert (herschrijft) artikelen die door andere auteurs aangeleverd
worden. Die artikelen zet je zelf online met ons eenvoudige Wordpress CMS (content beheersysteem).
Verder zal in de toekomst de webredactie ook de activiteiten van de VERON in sociale media beheren:
Facebook, Twitter, YouTube en Google Plus.
De webredactie vergadert zoveel mogelijk online, zodat je thuis achter je radio kan blijven zitten. Het is
geen betaalde job, maar op vrijwillige basis. Eventuele reiskosten worden uiteraard wel vergoed.
Wij zoeken VERON leden die ervaring hebben met het schrijven van leuke boeiende teksten. Je hoeft
geen ervaring te hebben met Wordpress, daar word je in getraind. Daarnaast leer je ook hoe je kunt
schrijven voor het web, om hoog in de zoekresultaten van Google te eindigen. Je doet dus ook nog eens
kennis op die je ook elders goed kunt inzetten.
Wil jij meehelpen om het de website van de VERON inhoudelijk vorm te geven? Stuur dan je sollicitatie
naar projectmanager Jean-Paul Suijs PA9X, e-mail: pa9x@veron.nl
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