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Voorwoord.
Dit is alweer de laatste CQ van dit seizoen, wat gaat de tijd toch snel. Robert heeft het druk aan boord, en is bezig
zijn opvolger in te werken omdat hij binnenkort wordt overgeplaatst. Hij hoopt het komende jaar wat regelmatiger
thuis te zijn.
Volgende week hebben we nog een keer onze afdelingsavond, met een lezing van Bouke Zwerver over de Stepp-ir
antenne en zal Frans Hamelink ons nog eens uit leggen hoe we LOTW onder de knie kunnen krijgen.
En dan hebben we natuurlijk onze 37ste radiomarkt op zaterdag 30 mei, al met al nog een paar drukke weken
voor de organisatie. Je kunt je nog altijd opgeven als vrijwilliger, de meeste mensen die vorige jaren mee hielpen
zijn ook dit jaar weer van de partij, maar er kunnen er altijd nog wel een paar bij. Ook de contestgroep staat dit
jaar weer op de markt, met twee kramen dit keer. Er is in de loop van het jaar door de heren contesters veel
materiaal verzameld en ook waren er meerdere donaties, waarover jullie verderop meer kunnen lezen. Voor wat ik
gezien en gehoord heb (WhatsApp) zitten er weer vele leuke en handige spullen bij. Dus ga zeker naar de kraam
van PI4M en help ze van de spullen af, zodat zij daar weer mooie projecten van kunnen financieren.
Maar er is ook nog het 30 jarige bestaan van onze afdeling, hiervoor zijn al diverse plannen ingediend, en wordt er
door verschillende mensen nagedacht over hoe we dat kunnen gaan vieren. Er zal nog een feestcommissie
gevormd moeten worden, die het een en ander gaan uitwerken, ook hiervoor worden nog mensen gezocht, meld
je dus aan.
Rest mij nog, namens het bestuur iedereen een gezellige markt en een fijne zomer toe te wensen, en wellicht tot
ziens in september als we weer met een nieuw seizoen mogen beginnen.
73 PA1DE
Dick van Ens
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Afdelingsbijeenkomst dinsdag 12 mei
Het bestuur nodigt u uit voor de maandelijkse afdelingsavond op dinsdag 12 mei 2015 aanvang 19.30 uur in
zalencentrum “De Buorskip”.
Naast de gebruikelijke agendapunten zal er ruimschoots aandacht zijn voor het onderling QSO.
Sprekers voor deze avond: Bauke Zwerver PA0ZH die ons zal vertellen over Stepp-ir / Ultra beam met een open
gewerkte demonstratie. Na de pauze zal Frans Hamelink PA1NHZ ons nog een keer uitleggen hoe je een account
aan kunt maken voor het gebruik van het Logbook of the World.

30 jarig bestaan “De Friese Wouden”.
Het lijkt al weer lang geleden en eigenlijk is dat ook zo, veel van de oudere leden zullen het zich wel herinneren
dat er in 1984 tijdens een vergadering van enkele veron leden is besloten dat er behoefte was aan een eigen
afdeling genaamd De Friese Wouden”. Een brief ging uit naar het Hoofdbestuur van de Veron met dit verzoek en
die heeft in een brief laten weten op 13 mei 1985 dat de Verenigingsraad accoord is met dit voorstel. De afdeling
63 (A63) met de naam “De Friese Wouden” was dan ook een feit.
Hier een stukje tekst wat te lezen is op onze website: www.a63.org
Het 10 jarig bestaan van onze Afdeling "De Friese Wouden" staat voor de deur en om dit Jubileum cachet te geven
wordt een ieder verzocht mee te denken en suggesties in te brengen. (Op 11 december 1984 is tijdens een
vergadering besloten tot het oprichten van een nieuwe afdeling met de naam: VERON, afd "De FRIESE WOUDEN".
In de brief van het Hoofdbestuur van de VERON d.d. 13 mei 1985 ging de Verenigingsraad accoord met het
voorstel betreffende bovengenoemde oprichting. Secr.).
Dertig jarig bestaan willen we als bestuur niet zomaar voorbij laten gaan en hiervoor is op de eerdere
afdelingsavond dan ook het verzoek gedaan om een commissie samen te stellen die plannen kan ontwikkelen en
uitvoeren om dit met de leden te vieren.
Er zijn inmiddels al enkele ideeën binnengekomen waar een nog te benoemen commissie mee aan de slag kan.
Heb je interesse om met deze nog op te richten commissie aan de slag te gaan dan zien we je aanmelding graag
via: secretaris@a63.org

Friese Radio Markt 30 mei.
We hebben nog een paar weken te gaan voordat we onze 37e radiomarkt hebben op 30 mei.
De markt is voor standhouders bijna volgeboekt op een paar plekjes binnen na en er zal zeker een reservelijst zijn.
Namens de FRM commissie benader ik jullie om nog eens na te denken of je ook als vrijwilliger wilt zijn voor die
dag of misschien een dagdeel.
We hebben op dit moment gelukkig bijna alle medewerkers van eerdere jaren bereidt gevonden om ook dit jaar
weer te helpen en dat is natuurlijk prachtig. Toch kunnen we nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken die
algemeen inzetbaar zijn. Misschien kun je zelf of heb je iemand in je vriendenkring die ook nog mee wil helpen.
Reacties kun je doen aan:
vrijwilliger@a63.org
Namens Robert van Houten PD2RVH alvast hartelijk dank voor je medewerking.
Promotie van de Friese Radio Markt, er zijn inmiddels vele mailtjes verstuurd en websites gevuld met de informatie
over onze radio markt en toch kan er nog meer gedaan worden. Vele lezers hebben vaak een groot eigen netwerk
van vrienden/kennissen en soms ook die onze hobby delen en van dat netwerk zou ik graag gebruik maken.
We vragen je om onze markt te promoten onder je vrienden en kennissen en mogelijk ook via facebook en twitter
of ander medium. Zo kunnen we hoop ik nog meer bezoekers naar onze markt trekken.
Naast deze digitale manier kun je ook een affiche ophangen bij je in de buurt, bijvoorbeeld in een electro zaak, bij
benzine stations of in een supermarkt.
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We hebben affiches in A3, A4 en A5 beschikbaar, en we nemen ze mee naar de afdelingsavond op 12 mei.
Het affiche kun je eventueel ook downloaden via: http://a63.org/activiteiten/frm/algemeen.htm
Zelfbouw tentoonstelling op de radiomarkt bij het service bureau, veel van jullie doen aan zelfbouw van
uiteenlopende zaken, nu hebben we het idee om op de FRM iets te laten zien van zelfbouw in de stand van ons
service bureau. Dit kan iets zijn van de meest simpele schakelingen of bouwproject, tot aan een iets meer
geavanceerd onderwerp. De bedoeling is om het publiek te laten zien wat er gemaakt kan worden. Antennes zelf
maken blijft een grote favoriet, maar om deze redelijk grote antennes te laten zien is gezien de ruimte niet echt
mogelijk, wel zou je enkele foto's kunnen laten zien met een bouw beschrijving, heb je een kleine ontwerp dan is
er wellicht wel iets mogelijk. In de stand van ons service bureau willen we dan ruimte inrichten om de spullen te
laten zien.
Wil je meer weten of je aanmelden dan kan dat bij Frans Hamelink PA1NHZ pa1nhz@a63.org

Veron Pinkster Kamp.
Veron pinksterkamp is dit jaar op een nieuwe locatie, reeds lange jaren is het kamp opgeslagen op camping 't
“Vlintenholt” te Odoorn. De eigenaar/pachter van de camping Fam. Kragtwijk is helaas failliet gegaan.
Gelukkig kwamen er bij de organisatie een aantal goede alternatieven binnen en is er gekozen voor camping “De
Bronzen Eik” te Sellingen. Lange jaren waren er ook vanuit onze afdeling kampeerders te vinden op het VPK, maar
helaas de laatste jaren waren er dat maar een paar. Hierbij doe ik graag de oproep om na te denken of je ook dit
jaar weer aanwezig wilt/kunt zijn op dit VPK. Het zou leuk zijn om met een groepje onze afdeling weer te
promoten in dit pinksterweekend in Sellingen http://www.debronzeneik.nl/
Meer info is te vinden op http://veronpinksterkamp.nl/
Laat maar weten of je er ook naar toe gaat. pd0oyf@a63.org

Het Nederlandstalige vakantienet
Op vakantie… Waar de ene zendamateur lekker met de familie op pad gaat, zijn er ook zendamateurs die een set
meenemen in de caravan of naar het hotel. Ben, PA0BWX, organiseert al jaren het vakantienet voor
Nederlandstalige zendamateurs. Op vaste tijden en frequenties is onderling contact tussen de vakantiegangers en
thuisblijvers mogelijk. Ook dit jaar is Ben weer van plan om van 9 mei tot 30 juni qrv te zijn vanuit Kressbronn aan
de bodensee en van 7 juli tot 16 augustus qrv te zijn vanuit Oostenrijk in Brixen im thale dit is in de buurt van
kufstein.
Tijden waarop hij en anderen qrv zijn:
Om
Om
Om
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Om

10.00
11.00
17.00
21.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur

in
in
in
in
in

de
de
de
de
de

ochtend vind de ronde plaats op 7.087 MHz.
ochtend vind de ronde plaats op 14.292 MHz.
namiddag vind de ronde plaats op 7.087 MHz.
avond vind de ronde plaats op 7.087 MHz.
avond vind de ronde plaats op 3.620 MHz.

Aktief zijn in het buitenland als zendamateur.
Op welke frequenties mag ik uitkomen als zendamateur in het buitenland en met welk vermogen is een veel
gehoorde vraag zo kort voor de vakantie periode. Een simpel antwoord is daar niet op te geven en als je deze
vraag aan het Agentschap Telecom stelt verwijzen ze graag naar de ERO website's bijvoorbeeld
www.cept.org/ero of http://www.erodocdb.dk/
Het zoeken op deze website's is net als even snel een puzzel maken van 10000 stukjes, bijna niet te doen.
Al jaren lang reis ik door Europa en vaak met mijn HF/vhf/uhf set bij me en heb vaak aan de organisatie's in het
land gevraagd wat er mogelijk is voor mij als Novice zendamateur. Tot nu toe heb ik daar bijna altijd antwoord op
gekregen als ik dit niet op een website kon vinden en meestal toestemming gekregen omdat mijn/onze vergunning
een Cept vergunning is. Spanje, Frankrijk, Tsjechie, Italie, hebben me jaren terug al voorzien van een positief
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antwoord. Soms klopt dit antwoord niet met wat je kunt lezen op de ERO website's maar neem dan voor de
zekerheid een print mee van hun antwoord, waar meestal ook een telefoonnummer op staat.
Deze vraag hoef je niet te doen een paar weken/maanden voordat je op vakantie gaat want mijn ervaring is dat dit
soms meer dan een paar maanden duurt voordat je antwoord hebt. Elmar van Mourik PD3EM heeft op zijn website
een verzameling van landen met de mogelijkheden staan zoals in cept verband via ERO mogelijk is.
website: http://pd3em.com/ en zoeken onder information naar Cept license http://pd3em.com/?q=node/43
Alvast een fijne vakantie en graag tot horens via de frequentie bijvoorbeeld tijdens het vakantienet van Ben
PA0BWX
Roel Pot PD0OYF

PI4M bedankt Germ Hoekstra PA2GHG
door: Contestgroep PI4M
Onlangs werd Frank PF5T benaderd door Germ Hoekstra PA2GHG die zijn shack aan het opruimen was. Germ
kwam een grote partij spullen tegen die hem na jaren van bewaren en verplaatsen nu toch echt in de weg gingen
staan. Het ging om dozen vol met kristallen, VHF-mobilofoons, microfoons, connectoren, computermateriaal,
EPROM-programmers, coax kabels en nog heel veel meer.
Verzamelaars/gebruikers van PYE, MC80, KF161 opgelet! Op aankomende Friese Radiomarkt zijn voor het
allerlaatst quartzkristallen te koop uit de collectie van Germ ten tijde van de z.g. "kristallenservice".
In de jaren 80 konden A63-leden gebruik maken van deze dienst waarbij op frequentie geslepen kristallen
beschikbaar waren. Zaterdag 30 mei dus voor het laatst beschikbaar op de stand van PI4M..
De spullen zijn inmiddels bij Germ opgehaald en al gauw kreeg de contestgroep het gevoel dat een enkele kraam
op de radiomarkt te klein zou zijn.. Zeker nadat Germ nog 2 maal een partij goederen aanbood aan de contesters
(!) Na overleg met de organisatie van de Friese Radiomarkt kreeg de contestgroep het heugelijke nieuws dat er
een dubbele kraam voor ze gereserveerd werd midden op de buitenmarkt.
Deze twee kramen zullen gevuld worden met materiaal uit de donatie samen met materiaal dat de contesters zelf
van hun zolders hebben gehaald.
En de opbrengst van de verkoping? Die gaat gebruikt worden om nieuwe aankopen mee te doen. Er staan drie
sets rotorschelpen op de boodschappenlijst evenals materiaal voor een nog te bouwen richtantenne voor de 40
meterband. Spullen voor een aanpassingsnetwerk van een Inverted-L antenne voor 80 meter zijn reeds
aangeschaft. Verder is er onderhoud nodig aan antennes en coax-switches en legt de contestgroep een reserve
aan voor toekomstige uitgaven.
Het is duidelijk dat Germ's gift beslist zal bijdragen aan een goeie situatie waarin PI4M zal verkeren als ze zich
opmaken voor hun deelname aan de CQWW SSB Contest later dit jaar.
(X)YL Hoekstra en Germ werden 20 april door de contestgroep in het zonnetje gezet toen Frank een bos bloemen
en een cadeubon meebracht naar huize Hoekstra. Na een woord van dank door Frank namens de gehele
contestgroep werden de cadeaus overhandigd. Germ en Betsy nogmaals hartelijk dank!
Intussen zijn er meer donaties geweest aan de contestgroep. Patrick PD2PC draagt de contestgroep ook een warm
hart toe en doneerde een aantal dozen computerhardware. Patrick doet niet meer actief mee met contesten van
PI4M maar staat altijd klaar met elektriciteitskabels die we van hem mogen lenen. Waar mogelijk helpt Patrick zelfs
met opbouw en afbreken. Ook Patrick dankjewel voor je betrokkenheid bij de contestgroep!
Frank Talens PF5T
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Nasiballen Net
Het is bijna zover en een groot aantal Nederlands sprekende amateurs, verspreid over de hele wereld, maken zich
klaar voor de jaarlijkse bedevaart naar Beesterzwaag. Opgegeven amateurs komen uit België Luxemburg Canada
en Nederland. Ongetwijfeld zullen er meer volgen.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze netleider Harm AC6VN. Harm heeft de groep sinds 2006 naar
de radio markt in Beetsterzwaag begeleid
Via ons dagelijkse "Nasiballen Net" proberen we zoveel mogelijk Nederlands sprekende amateurs over te halen om
de reis naar Beesterzwaag te maken en het aantal deelnemers groeit.
Nog even de details van het "Nasiballen Net". We zijn te horen op 16:00 en 21:00 GMT op een van de volgende
frequenties: 28.630 - 21.435 - 14.345 of 14.173. Hopelijk tot horens of anders tot ziens in Beesterzwaag.
Namens Marc ON4ACH

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:
--------------------------------PE1LUB
CQ WW WPX Contest
PE1RWL
CQ WW WPX Contest
PD9X
CQ WW WPX Contest
PD0MBY
CQ WW WPX Contest
PA1NHZ
CQ WW WPX Contest
PD0MBY
Yuri Gagarin DX Contest
PA0VDV
Helvetia Contest
PA0MBD
SP DX Contest
PA0VDV
SP DX Contest
PA0ZH
SP DX RTTY Contest
PA0MBD
SP DX RTTY Contest
PA0MBD
ARI International DX Contest

302 QSO's
204 QSO's
1039 QSO's
80 QSO's
105 QSO's
28 QSO's
32 QSO's
107 QSO's
106 QSO's
275 QSO's
212 QSO's
114 QSO's

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

8 Pnt.
6 Pnt.
22 Pnt.
3 Pnt.
4 Pnt.
1 Pnt.
1 Pnt.
4 Pnt.
4 Pnt.
7 Pnt.
6 Pnt.
4 Pnt.

----------------------------------------------------------------------Totaal
12447 QSO's
en
317 Pnt.
====================================
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Laatste inbrengstand Bouke PA0ZH
De FRM (of de A63) had tot 1995 zelf een inbrengstand, maar door gebrek aan vrijwilligers is men daar toen mee
gestopt. Er waren in die tijd ook meer vrijwilligers nodig voor een geslaagde markt, daar de markt in die jaren een
grote groei heeft doorgemaakt tot op het huidig niveau en grootte. Daarna heeft Bouke het op persoonlijke titel
opgepakt. Samen met Sietse van der Heide, PA0SMJ (SK) die hem altijd hielp tot aan zijn overlijden (30 november
2009) Ook zijn XYL Tjitske hielp altijd, en tussen door runde zij ook nog de snelkas van de FRM.
Ooit heeft hij een nalatenschap uit de buurt van Rotterdam gehaald, meerdere auto’s
stampvol, zie foto. De opbrengst moest toen na aftrek van de kosten overgemaakt
worden naar een goed doel wat door de nabestaanden aangeven was. Zo is Bouke in
al die jaren heel wat zolders en vliezo trapjes op en neer geweest om het
handelswaar op te halen. De ingebonden Electrons welke de meeste kilogrammen
hadden brachten altijd weer het meeste op.
Uit de CQ van mei 1995:
Tijdens de rondvraag:
PA3AJF: Hoe zit het dit jaar met de inbrengstand op de Friese Radiomarkt? We zouden toch geen stand hebben,
maar PAoZH vertelde op het jubileum, dat hij een inbrengstand organiseert. PA3BHS antwoordt, dat wegens de
grote hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt in verhouding tot de opbrengst en de medewerkers beter bij de
organisatie van de FRM kunnen worden ingezet, er vorig jaar reeds besloten is om geen inbrengstand te
organiseren. Bouke - PAoZH heeft echter op eigen initiatief een inbrengstand georganiseerd, voor eigen kosten en
baten. De FRM-commissie zal eenmalig de publiciteit hiervan sponsoren.
Wat er overbleef verkocht hij vaak op de afdelingsavonden, de opbrengst daarvan
schonk hij geheel of gedeeltelijk aan de afdeling.
Bouke (PAoZH) leidt de verkoping van o.a. het restant van zijn inbrengstand op de
FRM 1997.
Maar zoals het er nu naar uitziet is het deze keer de laatste inbrengstand die Bouke
PA0ZH gaat organiseren. Want zoals Bouke zegt, na ruim 20 jaar stop ik ermee na
deze keer, de rek is eruit, zowel uit de toevoer alsmede uit mezelf. Ik zie het niet meer zo zitten om langs vlizo
trappen, loodzware trafo’s en bakken van zenders naar beneden te sjouwen of 25 jaargangen Electron hi...
Toch was mijn inbreng stand meerdere malen een vaste bron van inkomsten voor A 63 en het is ook meerdere
malen gebeurt dat de 'gulle gever' de opbrengst naliet aan A63.
Als er iemand is die het van mij wil overnemen, kan hij of zij rekenen op mijn medewerking.
Het bestuur van de afdeling bedankt Bouke dan ook voor de vele jaren van inzet op de Friese Radiomarkt.
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 2/ Zondag 3 Mei
ARI DX Contest
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, SSB en RTTY (RTTY niet op 160m) Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 Italiaanse stations RST + provincie
(2 letters)
Volledige reglement:
www.ari.it
Maandag 4 Mei
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

Zaterdag 9 / Zondag 10 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ-M Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.cq-m.ru/en

Zaterdag 9 / Zondag 10 Mei
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Portuguese Navy Day Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer + CQ Zone leden van de Portugese
marineclub NRA geven RST + clubnr + CQ Zone
www.nra.pt/portuguese-navy-day-contest---2015.html

Volledige reglement:
Zaterdag 9 Mei
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Fists Sprint
Werken met: Leden van de Fists CW club
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST, DXCC land, Voornaam en output Fists leden geven lidm. nr
ipv output. Fists leden mogen ook niet leden werken.
www.fistsna.org/operating.html#sprints

Zaterdag 9 / Zondag 10 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Allessandro Volta RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 + CQ Zone (14)
www.contestvolta.it

Woensdag 13 Mei
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 16 / Zondag 17 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

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

Volledige reglement
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Zaterdag 16 / Zondag 17 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Aegean RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.aegeandxgroup.gr/AEGEAN-RTTY-CONTEST-RULES.php

Dinsdag 19 Mei
Tijden: 18:00 - 19:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

MARAC 80/40 meter SSB Contest
Verdeeld in 3 delen van een half uur iedereen mag elk half uur
opnieuw gewerkt worden.
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
Clubleden: RST + lidnr navyclub niet leden: RST + volgnummer
www.marac-radio.nl/contesten/marac-8040-meter-ssb-contest-2

Donderdag 21 Mei
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 23 Mei
Tijden: 06:00 - 21:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

UN DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 stations uit Kazachstan geven RST
+ district code.
undxc.kz

Volledige reglement:
Zaterdag 23 Mei
Tijden: 08:00 - 23:59 UTC
Mode: PSK en RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Portuguese Navy Day Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer + CQ Zone leden van de Portugese
marineclub NRA geven RST + clubnr + CQ Zone
www.nra.pt/portuguese-navy-day-contest---2015.html

Zaterdag 23 / Zondag 24 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Opmerking Area-Codes:

EU PSK DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + EU Area-code
www.eupsk.com/eupskdx/eupskdxrules.pdf
Klik hier voor een lijst met alle area codes (Excel bestand).

Zaterdag 23 / Zondag 24 Mei
Tijden: 21:00 - 02:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Baltic Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.lrsf.lt/bcontest/english/rules_html.htm

Zaterdag 30 / Zondag 31 Mei
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW WPX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.cqwpx.com/rules.htm
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Amateurrondes.
Elke week zijn er diverse amateurrondes, waaraan amateurs uit onze regio deelnemen.
Onderstaand een overzicht van de meest beluisterde rondes, die onder andere gehouden worden.
Natuurlijk kunt u zich hier ook in melden.
Dagelijks:
Nederlandstalig Amateurnet:
Friese Merenronde:

dagelijks
dagelijks

op
op

3.603 MHz LSB +/- QRM
145.2875 MHz FM

vanaf 17:30u.
vanaf 22:00u.

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.

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

Di. 12 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst
Lezing:
Za. 30

Bouke Zwerver PA0ZH over de Stepp-ir
Ultra beam, en Frans Hamelink over
Logbook of the World
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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