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Dag radio-collega’s
Ze vroegen me zomaar om een voorwoord te schrijven, hallo!!
Wat is eigenlijk een voorwoord? Een woord vooraf? Zo stichtelijk. Een inleiding? Zo wetenschappelijk. Een oproep?
Een wake-up call? Over onze hobby? Ik kan alleen maar een sleutel indrukken. Voor de rest loop ik jammerend
naar Bouke of anderen! Dus ik heb niets om te vertellen…. Zo’n geavanceerd apparaat als waarover vanavond
verteld wordt valt ver buiten mijn belevingsveld!!
Hé, dat is het! Het beleven van onze hobby! Ik heb nog nooit zo veel lol achter m’n set beleefd als de laatste tijd.
Hoe dat komt weet ik niet. Wat ik wel weet is, dat die beleving ook voor een groot deel door anderen komt.. Niet
alleen die ploeg fijne jongens die voor mij de mast in klimmen voor onderhoud, of dat interface aan de praat
krijgen aan mijn TRX, maar zeker ook die radioamateurs die voor ons allen in de weer zijn op bestuurlijk niveau. Ik
kom de laatste tijd wat vaker in aanraking met organisatorische zaken en besturen en wat me dan zo frappeert is
dat dat allemaal afgehandeld wordt door vrijwilligers. Allemaal mensen die (een deel van) hun tijd afstaan om de
boel draaiend te houden.
Wat hun motivatie daartoe is zal heel verschillend zijn. Bereidheid is misschien nog wel belangrijker dan
kundigheid. Feit blijft dat ze dat doen mede voor hun collega-amateurs en daarmee verdienen ze ons respect. En
van daaruit kunnen we ook wat terugdoen! Betrokkenheid tonen, enthousiasme! Er leeft zoveel binnen onze
afdeling….. We hebben een aantal bollebozen in onze gelederen op technisch en operationeel gebied, de contestjongens staan voortdurend te trappelen, piraten worden ons van het lijf gehouden, we hebben een clubstation dat
we allemaal in de lucht kunnen brengen,we hebben de FRM, vossenjachten, JOTA’s, we staan op de 11e plaats in
de landelijke rangschikking van contestdeelname en er staan een paar leuke activiteiten op ons te wachten zoals
een jubileum. Actie! Leven in de brouwerij!!
Want het kan ook anders, kijk maar naar wat bij Friese Meren aan de hand is. Maar ook daar zijn weer vrijwilligers
die de zaak uit het slik trekken. Betrokkenheid kan er ook voor zorgen dat Johannes zich zo langzamerhand kan
terugtrekken. Ja, dat kost tijd en is verantwoordelijk werk. Maar wat voor posities hebben we in ons werk niet
bekleed in ons streven naar hogerop? De financiële positie van onze afdeling is vooral rooskleurig doordat zoveel
mensen belangeloos de FRM draaiende houden. KOM OP!! Enthousiasme creëert mooie dingen….
Hé, ik zie jullie dinsdagavond..;.
Martin, PA0MBD

april 2015

CQ Friese Wouden

Pagina 1 van 15

Afdelingsbijeenkomst dinsdag 7 april
Beste leden van de afdeling A 63 Friese Wouden.
Hierbij nodig ik jullie uit voor de ledenavond op 7 april 2015 aanvang 19.30 uur in zalencentrum de Buorskip aan
de vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Deze avond zal in het teken staan van de lezing over de Elecraft KX3 door
Douwe de Boer PA3ABT Hier over meer elders in deze CQ
Ook zullen we stemmen over de VR voorstellen die behandeld zullen worden op de Verenigingsraad van 18 April.
De voorstellen staan in de Electron bladzijde 146 en 147 maar ook te lezen via deze link:
http://a63.org/cqfrwden/jrg27/apr/Voorstellen-VERON-VR-2015.pdf
Verzoek is om deze voorstellen voor de vergadering te bestuderen en alvast je voor / tegen / onthouding te
vormen. We kunnen dan op de ledenavond volstaan met de stemronde.
Op HF met de Elecraft KX3
Op dinsdag 7 april 2015 in Zalencentrum de Buorskip aanvang 19.30
uur zal Douwe de Boer PA3ABT ons vertellen over de Elecraft KX3
De Elecraft KX3 is een microprocessor gestuurde ultra portable HF
transceiver (160-6 m) met een vermogen van 10 Watt samen met de
pan adapter PX3 (ook met microprocessor).
Douwe zal ook iets vertellen over het werken met QRP.
Ook komt er wat over propagatie-voorspellingen om de hoek kijken.
Aan het einde een aantal voorbeelden van eenvoudige maar effectieve antennes (voor een "Hollandse" doorsnee
tuin van 13 m lang).
Met de KX3/PX3 combinatie wordt een uitgebreide demo gegeven. Graag verwijs ik voor meer info naar de site:
www.elecraft.com
Ook dit belooft dus zeker weer een interessante lezing te worden dus je bent van harte uitgenodigd om naar deze
avond te komen.
Onze afdelingsavonden worden meestal gehouden op de eerste dinsdagavond in de maand 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
Graag tot ziens op 7 april.
Namens bestuur, Roel PD0OYF

Ledenavond 3 maart 2015
Aanwezig 27 gasten incl. bestuur.
19.30 Roel pd0oyf opent de vergadering en heet iedereen welkom, en een speciaal welkom aan onze gasten van
het Rode Kruis Jakob Donga, Annie Bazuin en Oskar Velthuizen PH0OVV. Ook welkom Teo Minkes uit
Donkerbroek die druk met de studie bezig is en misschien t.z.t. te horen op een van de ons toebedeelde
frequenties.
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2. Vaststelling van de agenda, hier zijn geen aanvullingen op.
Naast de lezing over de communicatie bij het Rode Kruis zal Bouke Zwerver pa0zh ons nog iets laten zien over
zijn opstelling van de 160 m vertical.
3. Mededelingen, zijn er niet.
4. Ingekomen stukken, ook niet.
5. Verslag van de vorige ledenavond zoals vermeld staat in de CQ, Geen opmerkingen.
6. Mededelingen van de Penningmeester, Geen.
7. Friese Radio Markt,
Nog steeds bestaat er een vacature voor marktmeester en hiervoor toch een dringend beroep om nog
eens na te denken of dit iets voor je is, je komt in een goed georganiseerde organisatie.
8. VR voorstellen.
De VR voorstellen zullen een van de komende weken uitkomen en binnen onze afdeling zal dit behandeld
worden op de ledenavond van April.
9. Lezing over Communicatie bij het Rode Kruis. ( zie elders in dit blad )
10.Rondvraag.
Joeke pa0vdv vraagt aandacht voor het overlijden van pa0??
Frank pf5t vraagt of er nog belangstelling is voor enkele zaken uit de donatie van Germ Hoekstra pa0ghg
Kor pa0kdv vraagt nog aandacht voor vrijwilligers voor onze FRM, melden kan bij de commissie.
Martin pa0mbd vraagt of er ook iets op de planning staat i.v.m. het 30 jarig bestaan van onze afdeling.
Bouke vertelt vervolgens nog hoe hij de vertical heeft geplaatst met enige technische kenmerken.
11. Sluiting,
Roel bedankt iedereen voor de komst, de sprekers voor hun inbreng en graag tot ziens.

Lezing Rode kruis
De Verbindingsdienst werkgebied Noord van Het
Nederlandse Rode Kruis is georganiseerd in drie
districten te weten Groningen, Fryslân en Drenthe.
Zij is een ondersteunende dienst op het gebied van
radiocommunicatie, telefonie en noodstroomvoorzieningen, en wordt ingezet bij evenementen hulpverlening en
calamiteiten- en rampenbestrijding. Zij verzorgt mobilofoon en portofoon verbindingen over kleine en grotere
afstanden, hierbij kan gebruik gemaakt worden van relaisstations.
De plaats waar de coördinatie en aansturing plaats vindt kan in een ter beschikking gestelde ruimte of in een
Verbinding Commandowagen zijn.
Beknopte Werkwijze:
Voortraject
•
Aanbieden offerte
•
Inzet gereed maken van het communicatie materiaal
Inzet:
•
•
•

Opzetten verbindingsnetten
Bediening basispost van de verschillende netten (leveren centralisten)
Registratie van handelingen in de NRK logger of een ander log programma en Voicelogging.
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Verbindingstechnische mogelijkheden:
•
•

Het Rode Kruis heeft eigen frequenties die door het gehele land gebruikt worden
Vergunning gebruik TGN kanalen (VHF en UHF)

Frequenties:
•
•
•
•

12 semi duplex paren VHF laag
8 simplex frequenties VHF (waaronder 2 in gezamenlijk gebruik KNBRD
1 semi duplex paar VHF t.b.v. het landelijk DC netwerk
2 semi duplex paren UHF

N.a.v. de inventarisatie van de verbindingsbehoefte wordt gebruik gemaakt van een simplex dan wel semi duplex
netwerk. Dit kunnen enkelvoudige, gekoppelde of co-channel netwerken zijn.
Meestal heeft de Basis de coördinatie en aansturing over het netwerk. We noemen dit een “gesloten netwerk”.
Zo nodig kunnen een aantal portofoons worden uitgerust met een selectieve ontvanger. Hiermee wordt het
mogelijk om een portofoon te alarmeren. Voor hele grote inzetten waarbij de verbindingsbehoefte niet vanuit de
Verbindingsdienst Noord toereikend is, wordt gebruik gemaakt van personele en/of materiële bijstand van een
ander werkgebied uit het land.
Wij hebben de beschikking in Fryslân over:
•
•
•
•
•

14 vrijwilligers
Verbindingsvoertuig
Aanhanger met aggregaat en pompmast.
Meerdere relaisposten ( zenders)
Grote hoeveelheid mobilofoons en portofoons

Cursus F radiozendamateur.
Binnenkort wil Tonny van der Burgh, PA4TON weer starten met de F-cursus. Er zijn nog een aantal deelnemers
nodig om dit door te kunnen laten gaan. Vele cursisten (N/F) die Tonny heeft opgeleid slaagden op het examen.
Lijkt je dit wat, net als ondergetekende, geef je dan op! De cursus wordt gegeven in Groningen en de startdatum
wordt bekend gemaakt zodra het voldoende aantal deelnemers is bereikt.
Voor opgave en meer informatie over de cursus:
http://www.v2g.nl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=11
Website stichting radio-examens:
https://radio-examen.nl/
73 Laurens Sierdsma PD9X
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Inbreng stand Bouke Zwerver.
Op de 37ste Friese Radio Markt is Bouke Zwerver weer aanwezig met zijn inbrengstand.
Wat houdt deze stand in :
•
•

•

Deze stand is bedoeld voor amateurs die iets te koop hebben maar daarvoor zelf geen stand willen/kunnen
huren.
Ook is deze stand bedoeld voor amateurs die om wat van reden dan ook stoppen met de hobby en/of
verhuizen en die alle spullen willen verkopen maar niet voor elk metertje of weerstandje iemand aan de
deur willen hebben.
Als de ruimte het toe laat kunt u ook tijdens de markt nog spullen inbrengen.......maar liever er voor.

Hoe werkt het:
•
•
•
•
•
•
•

Als u van u spullen af wilt dan is een e-mailtje of telefoontje naar Bouke Zwerver PA0ZH voldoende. 0512381941 of zhtech@zhtech.nl
Wij komen de spullen dan bij u vandaan halen volgens een te maken afspraak.
U kunt (hoeft niet) van te voren een lijst maken van de spullen en aangeven wat ze eventueel moeten
opbrengen.
Vermeld op dit lijstje ook even uw bankrekening nummer.
Van de verkoop prijs is 90% voor u en 10 % voor de standhuur en organisatie.
Het kan ook zijn dat u hoe dan ook, uw spullen niet weer terug wilt hebben, dan laten we de prijs wat
zakken tegen het einde van de markt.
De opbrengst wordt nog dezelfde dag aan u overgemaakt.

Wat kunt u NIET inbrengen:
Mechanische telex machines.
Computers en beeldschermen.
Jaarabonnementen over radio en radio amateurs.
Radio meubels en TV's
Radar machines.
Nog even een opmerking:
•
•
•
•
•

Waarschijnlijk zijn de meeste leden niet op de hoogte van de onderstaande website. Dan missen ze wel wat hi.....
Elke maand heel veel interessante artikelen in het Nederlands en Engels, voor en door Nederlanders en inwoners
van de Nederlandse (ex) koloniën, abonneren kost niks.
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
Graag tot ziens op de radio markt.
73 Bouke PA0ZH.

Wereldwijd Kids Day zondag 21 juni 2015
Op zondag 21 juni is het de dag waarop vele amateurs jeugd en jongeren achter de transceivers laten
plaatsnemen om verbindingen te maken met leeftijdsgenoten. Het is dan ook een ideaal moment om hen in
contact te brengen met onze hobby. Het hele jaar mogen niet-amateurs onder begeleiding van een gemachtigde
zendamateur verbindingen maken, Echter op 21 juni is een unieke kans om jongeren tegen te komen op een
gezamenlijke frequentie. Want het is natuurlijk veel leuker om met je eigen leeftijdgenoten contact te hebben.
De aanbevolen frequenties voor Kids Day zijn de volgende:
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•
•
•
•
•
•

80m: 3,650 tot 3,750 MHz.
40m: 7,080 tot 7,120 MHz.
20m: 14,270 tot 14,300 MHz.
15M: 21,360 tot 21,400
10m: 28,350 tot 28,400 MHz.
2m: 145.350 MHz.

De jeugd- en jongeren commissie zou graag inzicht krijgen in het aantal amateurs dat aan dit evenement
medewerking verleent, zowel in club verband als individueel.
Graag horen we ook op welke wijze de amateurs die meedoen in contact treden met jeugdigen om ervoor te
zorgen dat er verbindingen gemaakt kunnen worden.
Graag ontvangen wij de deelnames en eventuele vragen over Kids Day via Jeugd@VERON.nl
De Jeugd- en jongeren commissie wenst iedereen veel succes en radioplezier.
M.v.g. Berend Kuiper PD1BK
Landelijk coördinator jeugd- en jongeren commissie.
vy 73 Eric-Jan Wösten PA3CEV
Algemeen secretaris VERON HB

Inschrijvingen Youngsters On The Air 2015
In de zomer van 2015 zal van 18 t/m 25 Juli Youngsters On The Air in Italië
plaatsvinden. Dit is in opvolging van voorgaande evenementen die door de deelnemers
zeer positief ervaren zijn. Gedurende deze week zullen 22 teams uit verschillende
landen deelnemen. Het Nederlandse team zal bestaan uit 3 zendamateurs en/of
luisteramateurs tussen de 14-25 jaar inclusief een teamleider. Er wordt voor dit jaar nog
een teamleider gezocht en misschien voel jij je geroepen om deze groep te begeleiden.
Ben jij de persoon die wij zoeken? Meld je aan!! De locatie voor YOTA 2015 is Marina di
Massa, Toscane. In deze week zijn er diverse activiteiten die in het teken van
radioamateurisme staan zoals: contesten, presentaties over diverse mogelijkheden binnen onze hobby, bezoeken
aan o.a. radio stations en natuurlijk de onderlinge QSO’s. Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd in de
reiskosten (rond de €250,-) plus een bedrag van €25 voor de gehele week.
Meer informatie over de YOTA evenementen kun je vinden op www.ham-yota.com Wil je deelnemen aan dit
evenement stuur dan een e-mail met motivatie voor 30 maart naar Jeugd@veron.nl Bij meer dan drie
aanmeldingen zijn we genoodzaakt deelnemers te selecteren. We hopen dat je daarvoor begrip hebt. We zien je
aanmelding graag z.s.m. tegemoet i.v.m. het boeken van de tickets en organisatie. Alvast bedankt vanuit de
Jeugd- en Jongerencommissie.
m.v.g. Berend Kuiper.
Amateur Radio Station. ( PD1BK )
Beheerder PI3ZOD (VERON-a11).

Nationaal molenweekend 9 mei en 10 mei.
Tijdens het nationale molenweekend op 9 en 10 mei 2015 nemen enkele zendamateurs van de VERON, afd. A54 –
ETTEN-LEUR weer deel aan dit evenement. Vanuit de oude korenmolen met de naam: “De Oude Molen” (welke
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stamt uit 1846) gelegen aan de Oudemolensedijk 16 te Oudemolen zullen we QRV op alle HF banden en de 2
meter met de speciale call PA05MILL.
We zijn dit jaar QRV met de speciale call PA05MILL om de volgende reden.
We zijn met enkele zendamateurs als vast team al voor het 5de jaar QRV vanuit ,, De Oude Molen” tijdens het
Nationaal Molenweekend. Ook dit jaar krijgen we hulp van enkele zendamateurs van de afd. A54 – ETTEN-LEUR.
Voor alle tegenstations die een verbinding gemaakt hebben met PA05MILL ontvangen een mooie speciale QSL
kaart via het QSL bureau, ook is het mogelijk om direct een QSL kaart aan te vragen. Stuur uw QSL kaart direct
vanuit Nederland met SASE of met SAE en 2 dollar aan de QSL manager:
Cor Verdult (PA2CVD)
Kam. Onnesstraat 18
4631 GT Hoogerheide
Nederland
Ook zullen wij dit jaar een mooi digitaal Molen award uitgeven. Een verbinding gemaakt met PA05MILL is
voldoende om het digitale award in uw bezit te krijgen! Om dit mooie digitale award in uw bezit te krijgen klik dan
op deze link: http://www.pa1br.nl/pa05mill en vul de gegevens in en u ontvangt uw digitaal award zo spoedig
mogelijk.
U kunt het Molen award aanvragen tot en met maandag 25 mei 2015.
Tijdens dit molenweekend is De Oude Molen ook voor iedereen gratis te bezoeken, zie voor verdere info:
http://www.stichtingdeoudemolen.nl Graag tot ziens of tot werkens vanuit De Oude Molen te Oudemolen.
Vincent van Gogh – PA125VVG.
Door diverse zendamateurs van de VERON Afdeling 54 – Etten-Leur wordt vanaf maandag 11 mei 2015 tot en met
zondag 7 juni 2015 de speciale call PA125VVG in de lucht gebracht in verband met het Vincent van Gogh 2015
jaar.
Vincent van Gogh was een Nederlandse kunstschilder en een van de grote kunstschilders van de 19e eeuw. Zijn
werk valt onder het postimpressionisme, een kunstvorming die het negentiende eeuwse impressionisme opvolgde.
Hij is geboren op 30 maart 1853 te Zundert in Nederland en overleden op 29 juli 1890 te Auvers-sur-Oise in
Frankrijk. Ook heeft Vincent van Gogh enige tijd gewoond in de gemeente Etten-Leur. Enkele beroemde
schilderijen zijn o.a.: Zonnebloemen – De Aardappeleters - Slaapkamer te Arles.
Kijk voor verdere info over het leven van Vincent van Gogh ook eens op:
www.vangoghbrabant.com - www.vangoghhuis.com - www.vangoghkerk.nl
Wij zullen tijdens de bovengenoemde periode met de speciale call PA125VVG QRV zijn op alle HF/VHF banden en
in verschillende modes.
Van alle gemaakte verbindingen met de speciale call PA125VVG zullen wij een speciale QSL kaart sturen via het
QSL bureau. LOTW en EQSL zullen niet gebruikt worden. Het is ook mogelijk om direct een QSL kaart te sturen.
Stuur uw QSL kaart direct voor Nederland met SASE of een SAE met 2 dollar (geen IRC coupon, die zijn niet geldig
in Nederland), naar de QSL manager:
Chris Baeten, PA1CPA
Meidoornlaan 35
4871 TA ETTEN-LEUR
Nederland
Ook brengen we een speciaal digitale THE VINCENT VAN GOGH AWARD uit!
Om dit speciale digitale award te behalen gelden de volgende voorwaarden:
Maak 2 verbindingen met de speciale call PA125VVG op verschillende banden en of in verschillende modes.
Maak een verbinding met PA125VVG en een verbinding met de deelnemende zendamateurs van de VERON
afdeling 54 gedurende 1 januari 2015 tot en met 7 juni 2015.
Zie onderaan de deelnemende zendamateurs.
•
•
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Om dit mooie digitale award in uw bezit te krijgen klik dan op deze link: http://www.pa1br.nl/pa125vvg/ en
vul de gegevens in en u ontvangt uw digitaal award zo spoedig mogelijk.
Award manager:
Toon Naenen: PD0RWL
Uw kunt het digitale award aanvragen tot 7 juli 2015.
Deelnemende zendamateurs: PA0LOU (Silent Key) ** – PA0ATG – PA1BR – PA1CPA – PA1ADG – PA2CVD –
PA3DPC – PA5JSB – PD0PMS – PD0RWL – PD8ARP – PE1RMO – PH1B – PI4ETL.
** QSO'S gemaakt in dit jaar (van 1 januari tot en met 28 februari 2015 )
met PA0LOU (Silent Key) zijn ook geldig voor het award.
Tot werkens namens team deelnemende zendamateurs van de VERON – Afdeling
A54 – Etten-Leur.

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:
--------------------------------PA0ZH
HA-DX Contest
PA0MBD
HA-DX Contest
PA1BK
HA-DX Contest
PE1RWL
HA-DX Contest
PD0MBY
BARTG RTTY Sprint
PA0ZH
CQ World-Wide 160-Meter Contest
PA0VDV
CQ World-Wide 160-Meter Contest
PA1NHZ
CQ World-Wide 160-Meter Contest
PA0MBD
REF Contest
PE1RWL
Black Sea Cup International
PA0MBD
Black Sea Cup International
PA0ZH
Black Sea Cup International
PA1NHZ
Black Sea Cup International
PD0MBY
Mexico RTTY International Cont
PA1DE
Mexico RTTY International Cont
PD0MBY
PACC Contest
PD9X
PACC Contest
PE1RWL
PACC Contest
PE1RWP
PACC Contest
PA0MBD
PACC Contest
PA1DE
PACC Contest
PA0VDV
PACC Contest
PA1NHZ
PACC Contest
PF5T
PACC Contest
PE1LUB
PACC Contest
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18 QSO's
316 QSO's
56 QSO's
28 QSO's
55 QSO's
157 QSO's
53 QSO's
315 QSO's
126 QSO's
76 QSO's
356 QSO's
47 QSO's
468 QSO's
57 QSO's
53 QSO's
54 QSO's
741 QSO's
462 QSO's
194 QSO's
745 QSO's
53 QSO's
1006 QSO's
728 QSO's
212 QSO's
403 QSO's
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en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

0 Pnt.(CW)
8 Pnt.(CW)
2 Pnt.(SSB)
1 Pnt.(SSB)
2 Pnt.(RTTY)
5 Pnt.(CW)
2 Pnt.(CW)
8 Pnt.(SSB)
4 Pnt.(CW)
3 Pnt.(SSB)
9 Pnt.(CW)
1 Pnt.(CW)
11 Pnt.(SSB)
2 Pnt.(RTTY)
2 Pnt.(RTTY)
2 Pnt.(CW/SSB)
16 Pnt.(CW/SSB)
11 Pnt.(SSB)
5 Pnt.(SSB)
16 Pnt.(CW)
2 Pnt.(SSB)
22 Pnt.(CW)
16 Pnt.(SSB)
6 Pnt.(CW/SSB)
10 Pnt.(SSB)
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PA1BK
PD0MBY
PD0MBY
PA0MBD
PA1NHZ
PD0MBY
PA0MBD
PA0MBD
PE1RWL
PA0MBD
PA0ZH
PE1RWL
PD9X
PD0MBY
PA1NHZ

PACC Contest
CQ WW RTTY WPX Contest
ARRL Intern. DX Contest
ARRL Intern. DX Contest
ARRL Intern. DX Contest
UBA DX Contest
UBA DX Contest
Open Ukraine RTTY Championship
EA PSK63 Contest
Russian DX Contest
UBA Spring Contest
CQ WW WPX Contest
CQ WW WPX Contest
CQ WW WPX Contest
CQ WW WPX Contest

206 QSO's
en
6 Pnt.
107 QSO's
en
4 Pnt.(RTTY)
55 QSO's
en
2 Pnt.(CW)
351 QSO's
en
9 Pnt.(CW)
1060 QSO's
en 23 Pnt.(SSB)
78 QSO's
en
3 Pnt.(SSB)
235 QSO's
en
6 Pnt.(CW)
106 QSO's
en
4 Pnt.(RTTY)
103 QSO's
en
4 Pnt.(PSK63)
453 QSO's
en 11 Pnt.
40 QSO's
en
1 Pnt.
204 QSO's
en
6 Pnt.
1039 QSO's
en 22 Pnt.
80 QSO's
en
3 Pnt.
105 QSO's
en
4 Pnt.
----------------------------------Week
1428 QSO's en 35 Pnt.
----------------------------------Totaal 11271 QSO's en 282 Pnt.

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 4 April
Tijden: 04:00 - 08:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Volledige reglement:
Zaterdag 4 / Zondag 5 April
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

LZ Open 40m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
40 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/lzocc40/index.htm

Volledige reglement:

SP DX Contest
Werken met: Stations in Polen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Poolse stations geven RST + provincie (1
letter) N1MM Call history bestand.
spdxcontest.pzk.org.pl/en/index.php

Zaterdag 4 / Zondag 5 April
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Maandag 6 April (2e Paasdag)
Tijden: 06:00 - 09:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Deutschland Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun DOK
www.dtc-online.de

Maandag 6 April (2e Paasdag)
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

OM Low Power Spring Sprint
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001+QTH locator (4 karakters)+categorie
www.cq.sk/download/ss_10_rules.pdf
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Maandag 6 April (2e Paasdag)
Tijden: 15:00 - 17:30 UTC
Mode: CW en SSB.
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DARC Ostercontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/referate/dx/contest/ostercontest/regeln/

Let op:

Nadat een QSO gemaakt is verlaat het CQ-gevende station de frequentie.
Het station dat aanriep mag nu dus CQ geven.

Maandag 6 April
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2015/r80mcc.shtml

Zaterdag 11 / Zondag 12 April
Tijden: za 07:00 - zo 13:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Japan International DX Contest
Werken met: Stations in Japan.
Banden:
160 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

Volledige reglement:
Zaterdag 11/ Zondag 12 April
Tijden: za: 12:00 - 17:00 UTC
zo: 07:00 - 09:00 UTC
zo: 09:00 - 11:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 11/ Zondag 12 April
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 11 April
Tijden: 16:00 - 19:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

DIG-QSO Party
(10, 15 en 20 m)
(80m)
(40m) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
zie tijden
RST + DIG-nummer Niet leden geven alleen RST N1MM Call history
bestand.
www.dig-pa.net/qso-party.asp
OK-OM DX Contest SSB
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
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/

Volledige reglement:

EU-Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80, 40 en 20 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

Zaterdag 11 April / Zondag 12 April
Tijden: 21:00 - 21:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Yuri Gagarin Contest (GC)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU-Zone (Nederland en België is 27)
gc.qst.ru/en/

Woensdag 15 April
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2015/r80mcc.shtml
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Vrijdag 17 / Zaterdag 18 April
Tijden: 21:00 - 21:00 UTC
Mode: CW, SSB, en digi-mode
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Holyland DX Contest
Werken met: Stations in Israël.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Stations uit Israël geven een "area-code"
www.iarc.org/iarc/#HolylandContest

Zaterdag 18 April
Tijden: 00:00 -24:00 UTC
Mode: Digitale modes
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Skirmish Digital Prefix Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 6 meter (ex. WARC banden)
Naam + Prefix
www.n2ty.org/seasons/tara_dpx_rules.html

Zaterdag 18 April
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC
(4 perioden van 1 uur)
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

ES Open HF Championship

Volledige reglement:
Zaterdag 18 / Zondag 19 April
Tijden: 06:00 - 05:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 18 / Zondag 19 April
Tijden: 12:00 - 23:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Werken met: Stations in Estland.
Banden:
40 en 80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Elk station mag per periode 1x per band
en per mode gewerkt worden.
www.erau.ee
Worked All Provinces of China DX Contest (WAPC)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Chinese stations geven RST + Provincieafkorting (2 letters)
www.mulandxc.org/287#more-287
CQ Manchester Mineira DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + continent afkorting (EU) CWJF leden geven de toevoeging M, QRP
Q en YL's Y
www.cwjf.com.br

Zaterdag 18 / Zondag 19 April
Tijden: za 21:00 - zo 05:00 UTC
zo 09:00 - zo 17:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

YU DX Contest

Donderdag 23 April
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: Data
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/2015/r80mcc.shtml

Zaterdag 25 / Zondag 26 April
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:

SPDX RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Poolse stations geven hun provincie (1
letter)
www.pkrvg.org/strona,spdxrttyen.html
Helvetia Contest
Werken met: Stations in Zwitserland.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Zwitserse stations geven ook hun kanton
(2 letters)
http://uska.ch/amateurfunkpraxis/contest/reglement-kw

Volledige reglement:
Zaterdag 25 / Zondag 26 April
Tijden: 13:00 - 12:59 UTC
Mode: CW, SSB, PSK31 en RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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Zondag 26 April
Tiijden: 13:00 - 18:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledig reglement:

UA1DZ Memorial Cup
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + QTH Locator (4 karakters) Russische stations uit SP en LO oblasts
geven RST+District
www.ua1dz.ru/articles.php?article_id=50

Zondag 26 April
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC
Mode: RTTY 75 Baud
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG Sprint 75
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

Bron: www.contestkalender.nl

Te Koop.
Johannes PE1LUB biedt te koop aan:
Low-Band DXing - ON4UN fifth edition NEW.
NIEUW met de CD-Rom, Het Antenneboek voor de kortegolf radiozendamateur
ON4UN's Low-Band DXing, vijfde editie ! Spliksplinter nieuw
Alles over:
Antennas, Equipment and Techniques for DXcitement on 160, 80 and 40 Meters.
Het bekende antenneboek van John Devoldere, ON4UN,
Prijs slechts € 60,00
Johannes, PE1LUB pe1lub@a63.org

Heb je iets te koop of zoek je iets, er is altijd ruimte in de CQ Friese Wouden voor een paar regeltjes tekst en
eventueel een foto. Eenvoudig een mailtje sturen naar de redactie@a63.org en het wordt geplaatst. Misschien kan
er bij genoeg aanbod een rubriekje van te koop, of te koop gevraagd, gemaakt worden. Commerciële advertenties
kunnen niet geplaatst worden!
Dick, PA1DE
redactie
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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.

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:
DMR ronde:

iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

op
438.400 MHz GMSK via PI1DRA
op
145.750 MHz FM via PI3GRN
op
144.340 MHz USB
op
3.795 MHz SSB +/- QRM
op
29.550 MHz FM
op
145.275 MHz FM. RX via PI2ASN
op
3.560 MHz SSB +/- QRM
op
3.660 MHz LSB +/- QRM
op
145.650 MHz FM via PI3MEP
op
145.700 MHz FM via PI3HVN
op
145.475 MHz FM
via PI1DRA 438.000 Mhz mode 4FSK TDMA

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

20:30u.
19:00u.
21:00u.
10:30u.
21:00u.
10:30u.
11:00u.
11:30u.
12:00u.
20:00u.
11:30u.
12:00u.

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.

April 2015
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

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

Over de Elecraft KX3, en effectieve
antennes voor de 'Hollandse tuin' door
Douwe de Boer PA3ABT

Mei 2015
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

Di. 12 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Za. 30 9:00 – 15:00

Nog niet bekend.
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.

Friese Radio Markt.

Bestuur

Medewerkers

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

Alg. Lid, jeugd en zelfbouw
Tamme Hofstee - PA3GJD
De Warande 16
9202 EZ Drachten
e-mail: pa3gjd@a63.org

QSL-manager
Martin Bak – PAØMBD
Bosschawei 67
9212 RG Boornburgum
Tel. (0512) 382 142
e-mail: qsl@a63.org

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag Tel.
(0512) 382 341
e-mail: info@buorskip.nl

Secretaris
Roel Pot - PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel. (0512) 546 125
Mobiel (06) 44 068 957
e-mail: secretaris@a63.org

Alg. Lid, en redactie
Dick van Ens - PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG Heerenveen
Tel. (06) 33 083 940
e-mail: pa1de@a63.org

Service Bureau A63 en lezingen
Frans Hamelink – PA1NHZ
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade
Tel. (0561) 688 885
e-mail: sb@a63.org

Ontstoringskoffer
Jan Janssen – PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ Drachten
Tel. (0512) 525 491
e-mail: bci.koffer@a63.org

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

Redactie CQ Friese Wouden
Dick van Ens - PA1DE
e-mail: redactie@a63.org

Friese Radio Markt
Kor de Vries – PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE Beetsterzwaag
Tel. (0512) 382 262
e-mail: frm@a63.org

Contestgroep PI4M
Frank Talens – PF5T
Mouterij 67
8401 WC Gorredijk
Tel. (06) 28 784 844
e-mail: pi4m@a63.org

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