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Voorwoord van de secretaris,
De lente is begonnen, hoewel de nachten nog koud zijn en soms veel regen en wind, dat hebben we gemerkt het
afgelopen paasweekend.
De natuur komt maar langzaam op gang, en ook het kampeer seizoen moet nog beginnen.
Het paasweekend in Limburg was dan ook met wind en soms regen en toch hebben we ook weer een mooie
zonnige zondag gehad. Je zoekt een hoger punt op en probeert wat verbindingen te maken en ja dat lukte ook
nog met de landelijke repeater 430.125 die in Limburg nog geen dekking heeft en toch een leuke afstand tot aan
Eindhoven toe 75 kilometer en dit met 2 watt toch leuk.
De verenigingsraad is ook alweer aanstaande en hiervoor zullen we op onze ledenavond 5 april dan ook kunnen
stemmen. De voorstellen staan afgedrukt in de electron en bestudeer deze voordat we gaan stemmen.
Verderop ook nog aandacht voor de 38e Friese radio markt en de plannen voor Ham ECC 2018
Wat we ook weer gaan doen is iemand de spreekwoordelijke microfoon geven om eens iets te schrijven over je
hobby.
Vakantie seizoen zal ook weer aanbreken en we gaan soms weer op pad naar een verre bestemming of je zoekt
het dichtbij, er zijn weer een paar kampweekeinden waar we als zendamateurs aan mee kunnen doen, dus er is
de komende tijd weer veel te beleven.
Roel Pot
pd0oyf
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Afdelingsbijeenkomst dinsdag 5 april
Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling A63 u uit om naar onze afdelingsavond te komen op dinsdag 5 april
aanvang 19.30 uur in zalencentrum De Buorskip te Beetsterzwaag.
Deze avond komt aan de orde de stemming over de VR voorstellen en de lezing van André Koopman PA0AKV die
ons zal vertellen over een mooi lage kosten project het bouwen van een CW transceiver die is opgebouwd rondom
een Arduino microprocessor. Aan de hand van een Powerpoint presentatie neemt hij ons mee hoe dit bouwen in
zijn werk gaat.
Besproken zal worden:
•
hoe je contact krijgt met het Arduino printje.
•
Hoe de frequentie opgewekt word.
•
Het bouwen van de zender en ontvanger.
•
De bouw van de CW decoder en het CW keyboard.
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, Roel Pot PD0OYF
Als u de VR voorstellen nog eens wilt lezen, kunt u deze hier bekijken: VR voorstellen 2016

Verslag ledenavond van 1 maart 2016.
Deze avond is als spreker Ruud Ivens PG1R die ons zal vertellen over de stoor signalen en intruders op met name
de HF banden.
Aanwezig 19 leden incl. bestuur, en 6 niet leden.
Roel opent de vergadering met iedereen welkom te heten en in het bijzonder onze spreker Ruud PG1R en ook
welkom ons nieuw lid D.Nielsen uit Heerenveen PD1AEY.
Agenda via de beamer vaststelling agenda akkoord zoals opgesteld.
Mededelingen:
FRM vraagt ook dit jaar weer enkele vrijwilligers, aanmelden kan via vrijwilliger@a63.org
CQ friese Wouden:
Er is al een tijdje het idee om weer eens te starten met de rubriek: “Ik geef de Microfoon aan”, vraag is wie de
spits af wil bijten. Idee van Bouke is om de presentielijst te volgen, en de beurt valt te eer aan Tamme PA3GJD.
Contestgroep vraagt extra geld voor een mobiele antennemast, het bestuur heeft besloten om hier hun
medewerking aan te geven en buiten wat al op de begroting zullen we dit jaar een overschrijding van 1000 euro
accepteren, met die verstande dat dit dus geen begroot bedrag is en dus niet gespaard kan worden. Frank bedankt
het bestuur voor dit positief antwoord. Enkele vragen die genoemd zijn, hoe is het met de verzekering, dit zal
uitgezocht worden. Kan de mast ook verhuurd worden, ja maar in eerste instantie alleen binnen de afdeling A63.
Stalling kan bij fam. Sierdsma en kosten komen ten laste van de contestgroep. Nieuwe QSL kaart voor de afdeling
en contestgroep bekijkend conclusie het & teken er uithalen en iets doen met de Nederlandse vlag.
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Ingekomen:
de VR stukken samen met de Voorstellen.
Verslag ledenavond:
Geen opmerkingen.
Mededelingen penningmeester:
“It wurd een dreech jier”
Tijd voor de spreker over stoorsignalen en hun geluiden en intruders op de HF. Ruud laat ons zien en horen wat
voor signalen het zijn en laat het ook horen, soms voor ons heel herkenbaar. De geluidsfragmenten zullen op een
later tijdstip samen met een verslag te zien en horen zijn op onze website www.a63.org Op dit moment lukt het
nog niet om alles te verzenden.
Namens de EMC commissie doet Jan Janssen nog verslag over de storing die zonnepanelen kunnen veroorzaken.
Roel bedankt ons voor de komst en wenst ons wel thuis, en graag tot de volgende avond 5 april.

De Friese Wouden 30 jaar.
Op onze jaarvergadering is gesproken over ons 30 jarig bestaan en dat er tot nu toe nog niks mee gedaan is.Het
voorstel van het bestuur was begin 2015 dat er een commissie zou komen die iets met dit 30 jarig bestaan zou
doen. Nu is die commissie er niet gekomen maar wel een paar ideeën waar een mogelijke feest commissie iets
mee zou kunnen. afgesproken is dat deze ideeën in de CQ gedrukt zullen worden om hiermee verder te gaan.
Als we nog iets met dit bijzondere moment willen doen, dan kan dat nog steeds. In welke vorm dit zou kunnen
mag een feest commissie beslissen, zij kunnen dus komen met plannen. Het bestuur gaat zich hier niet zelf mee
bezig houden, maar wil graag zien dat er een feestcommissie komt. Dus het wachten is op concrete voorstellen.
De volgende ideeën zijn bij het bestuur gedropt 2015:
Idee 1:
We zouden kunnen aanvragen bij AT dat we in een bepaalde maand alle A63 amateurs een 30 in de call op
kunnen nemen, dus PI30EME, PA30MBD, PD30oyf etc. De afdeling laat 1 soort QSL-kaart drukken op haar kosten,
zonder vermelding van call. Alle ..30...gebruikers kunnen die kaart gebruiken, zodat zij geen kosten hebben. Voor
de clubcall, geldt dat er een schema opgesteld wordt van amateurs die die call gaan voeren, in zoveel mogelijk
modes, op zoveel mogelijk banden. We zouden er zelfs een certificaat aan kunnen verbinden: zoveel QSO’s
met ..30... calls, of alle modes gewerkt etc.
Idee 2:
Feestavond voor de "vaste kern" met aanhang (ca. 30 bezoekers ledenavond) + alle vrijwilligers (en "vaste" FRMstandhouders ?) is totaal ongeveer 120 deelnemers.
•
•
•
•
•

(X)YL-compatible
in de regio (o.a. Buorskip, Olterterp witte huis)
Incl. eten en drinken (catering o.b.v. zelfbediening)
muziek verzorgd door band/one-man orkest/drive-in
Optreden van toneel/sketch/one-man show/conference

Idee 3:
•
•
•

Excursie voor de "vaste kern" met aanhang, is ongeveer 60 deelnemers.
Afsluitend diner/buffet
Bestemming bijv. Markt Rosmalen, Radiomuseum Budel, Omroepzendermuseum, of iets dat zeer OTC &
(X)YL-compatible is HI. Zuiderzeemuseum, Frysk Museum, Veenmuseum, It Damshus etc.
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Idee 4:
Het is reeds al eens genoemd maar ik wil de Ureterp-posse + DrachtsterKei/Mouneploech uitnodigen om te komen
recreëren als we (PI4M) meedoen aan de IARU Reg. 1 VHF contest. Dat is in september.
Deze contest valt samen met HF Velddagen dus iedere OM die een draadje kan uitrollen in het veld kan gratis
meedoen! Echter is er op dit moment onvoldoende voorziening om er een "grote" feesttent bij te plaatsen in het
weiland te Beetsterzwaag in verband met vergunningen, bestemmingsplan etc. .. Dus als iemand weet waar (lees:
op welke camping in de buurt) een grote feesttent geplaatst mag worden + caravans + VHF conteststation +
Barbecue enz. dan ga ik dit plan voorleggen aan de PI4M mensen die zich inmiddels hebben opgegeven voor de
contest.
Tot zover enkele ideeën die al vorig jaar zijn bedacht, daardoor zijn enkele activiteiten al geweest (VHF contest)
maar kunnen dit jaar eventueel weer georganiseerd worden.

Ik geef de microfoon aan
De redactie had het idee om deze rubriek weer eens nieuw leven in te blazen.
Na de introductie op de laatste ledenavond kwam men met het idee om met de presentielijst te beginnen en de
keus is dan aan de schrijver wie de volgende is.
We gaan na de zomervakantie starten met deze rubriek dus misschien krijg jij de eer om ook een stukje te
schrijven.
Het hoeft niet moeilijk te zijn, je kunt iets vertellen over hoe je bent begonnen als “zendamateur” of wat voor
verbinding je maakt, bijvoorbeeld tijdens je vakantie’s. Aan jou de eer om te bedenken waar het over zal gaan.
Tamme Hofstee PA3GJD bijt de spits af en zal in september komen met zijn belevenissen.

38e Friese Radio Markt
Leden en volgers van A63 weten als geen ander dat we onze 38e radiomarkt hebben op 28 mei aanstaande.
De planning voor standhouders gaat bijzonder voorspoedig en we zitten al weer boven de 75% bezetting.
Blij zijn we ook als commissie dat we nu de medewerking hebben van Laurens Sierdsma PD9X die de belangrijke
taak als markmeester op zich heeft genomen.
Ook voor wat betreft onze medewerkers gaat het goed en een groot deel die de afgelopen weken zijn benaderd
hebben weer aangegeven zich ook dit jaar weer in willen zetten voor onze markt.
Ook fijn te vernemen dat we ook weer enkele nieuwe vrijwilligers in ons midden hebben en we wensen hun ook
veel plezier en alvast bedankt voor je inzet.
Mocht je nog niet gereageerd hebben op het bericht dan vragen we je dat binnenkort nog even te doen zodat we
onze personele planning ook weer kunnen maken.
Geen bericht ontvangen? Ja dat kan gebeuren, dan vragen we je een mailtje te sturen naar vrijwilliger@a63.org
maar een whats app mag ook naar PD0OYF 0644068957
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Vakantie.
Het voorjaar is begonnen en de winter is voorbij en zomaar als de zon kracht krijgt komen de vakantie kriebels ook
weer binnen. Plannen maken waar je naar toe gaat, soms iets van de hobby mee nemen of alleen een E-reader
het is maar waar je plezier aan beleeft.
Neem je iets van je zendapparatuur mee dan is het goed om nog eens te bekijken waar je wel of niet je zender
mag gebruiken met welk vermogen of frequentie’s. Op de website van het Agentschap telecom is enige informatie
te vinden onder de rubriek zendamateurs > in en uit het buitenland.
PD3EM heeft voor veel landen informatie verzameld voor de N licence en kun je hier vinden:
http://www.pd3em.com/?q=node/43

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!
PE1RWL
PA1BK
PD9X
PA1NHZ
PA1NHZ
PA1NHZ
PD0MBY
PA1BK
PA1NHZ
PD9X
PE1LUB

ARRL Intern. DX Contest
ARRL Intern. DX Contest
ARRL Intern. DX Contest
PACC Contest
CQ World-Wide 160-Meter Contest
ARRL Intern. DX Contest
BARTG Spring RTTY Contest
Russian DX Contest
Russian DX Contest
CQ WW WPX Contest
CQ WW WPX Contest

27 QSO's
en
1 Pnt.
58 QSO's
en
2 Pnt.
103 QSO's
en
4 Pnt.
805 QSO's
en
18 Pnt.
454 QSO's
en
11 Pnt.
357 QSO's
en
9 Pnt.
59 QSO's
en
2 Pnt.
53 QSO's
en
2 Pnt.
588 QSO's
en
13 Pnt.
1220 QSO's
en
26 Pnt.
54 QSO's
en
2 Pnt.
-----------------------------------

Totaal 6634 QSO's
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Leeuwarden culturele hoofdstad.
In 2013 werd Leeuwarden samen met Valletta uitgeroepen als culturele hoofdsteden van Europa. Vrij snel dat jaar
kwam Martin PA0MBD met het idee om daar ook aan mee te doen en benaderde de Friese radioverenigingen om
een werkgroep samen te stellen.
In de afgelopen jaren is er veel besproken, plannen gemaakt, vele besprekingen gehad, bijeenkomsten van de
organisatie bijgewoond en ga zo maar door. De organisatie heeft ons zelfs een mooi plekje aangeboden in hun info
centrum in de blokhuispoort waar wij in 2018 mogelijk ook een radio station in kunnen richten. Op dit moment zijn
we zover dat we een tijdelijke stichting op willen richten die dan subsidie aan kan vragen bij de organisatie, een
verzekering af kunnen sluiten dus we kunnen dan ook verantwoording afleggen aan de deelnemende afdelingen in
friesland.
Onze plannen zullen de komende twee jaar steeds concreter worden en via onze eigen bladen zal hier dan ook
regelmatig aandacht voor zijn. Belangrijkste is dat we in 2018 Fryslân op de kaart zullen zetten als
radiozendamateurs. Het is ons als zendamateurs bekend dat een speciale call vaak een groot aantal verbindingen
genereerd vanuit de gehele wereld. Het thema “verbinden” van de organisatie kunnen we dan ook als geen andere
goed invullen.
In 2018 kun je denken aan je eigen call te voorzien van de cijfers 2018 maar ook kun je meedoen onder een
speciale call die gekoppeld is aan één van de Friese 11 steden, maar ook je eigen idee zou je in kunnen zetten
door bijvoorbeeld een groot evenement radio actief te maken met je speciale call of de call van de betreffende
stad, denk maar eens aan Sneek met de zeil week, of Harlingen met de havendagen. Een mooi certificaat is dan te
behalen. Je merkt al dat er nog erg veel werk te doen is die voor de meesten van jullie op de achtergrond plaats
zullen vinden.
Toch hebben we t.z.t. de hulp nodig van jullie allemaal door radioactief te zijn of je ICT kennis met contesten en
de vele gewerkte calls te registreren.
Volg ons in de tussentijd via onze facebookpagina www.facebook.com/hamecc2018
en twitter www.twitter.com/hamecc2018
Ook onze website zal regelmatig gevuld worden met actuele informatie: http://www.hamecc2018.eu
Roel Pot PD0OYF als afgevaardigde van A63 lid van de werkgroep.
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Contest kalender.
Contestkalender van Jan-Jaap PG7V
Zaterdag 2 April
Tijden: 04:00 - 08:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Volledige reglement:
Zaterdag 2 / Zondag 3 April
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 2 / Zondag 3 April
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC
Mode: RTTY

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
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

Volledige reglement:

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

Maandag 4 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/2016/r80mcc.shtml

Zaterdag 9 / Zondag 10 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 9/ Zondag 10 April
DIG-QSO Party
Tijden: za: 12:00 - 17:00 UTC (10, 15 en 20 m)
zo: 07:00 - 09:00 UTC (80m)
zo: 09:00 - 11:00 UTC (40m)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW
Banden: zie tijden
Uitwisselen:
RST + DIG-nummer. Niet leden geven alleen RST N1MM Call
history bestand.
Volledige reglement:
www.dig-pa.net/qso-party.asp
Zaterdag 9/ Zondag 10 April
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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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/
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Zaterdag 9 April
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC

Volledige reglement:

RSGB International Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen. Stations buiten EU werken
alleen EU.
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.rsgbcc.org/hf/rules/2016/sprint.shtml

Zaterdag 9 April / Zondag 10 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 13 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/2016/r80mcc.shtml

Vrijdag 15 / Zaterdag 16 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 16 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 16 April
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC
(4 perioden van 1 uur)
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

ES Open HF Championship

Mode: CW
Uitwisselen:

Volledige reglement:
Zaterdag 16 / Zondag 17 April
Tijden: 06:00 - 05:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 16 / Zondag 17 April
Tijden: 12:00 - 23:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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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/category/wapc-contest
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.cqmmdx.com
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Zaterdag 16 April
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC

RSGB International Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen. Stations buiten EU werken
alleen EU.
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.rsgbcc.org/hf/rules/2016/sprint.shtml

Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 16 / Zondag 17 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 21 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/2016/r80mcc.shtml

Zaterdag 23 / Zondag 24 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

Volledige reglement:
Zaterdag 23 / Zondag 24 April
Tijden: 13:00 - 12:59 UTC
Mode: CW, SSB, PSK31 en RTTY
Uitwisselen:

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.yudx.yu1srs.org.rs

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)
uska.ch/amateurfunkpraxis/contest/reglement-kw

Volledige reglement:
Zondag 24 April
Tijden: 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 24 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

Zaterdag 30 April/ Zondag 1 Mei
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW, PSK63, RTTY and SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

3rd Russian WW MultiMode Contest 2016
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST + Oblast
(2 letters)
www.rdrclub.ru/russian-ww-multimode-contest/159-rus-ww-multimode-contest.

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.

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 2016
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Di. 05 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Cw transceiver met Arduino, door André
Koopman PA0AKV

Mei 2016
Di. 03 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing:
Zalencentrum “De Buorskip”
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Za. 28 09:00 – 15:00 Friese radio markt
Bestuur:
Voorzitter
Robert van Houten PD2RVH
Healwei 15
9244 AN Beetsterzwaag
Tel. (0512) 385 272
e-mail: voorzitter@a63.org
Secretaris
Roel Pot
PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel: 0512-546125
Mobiel: 06-44068957
e-mail: secretaris@a63.org
Penningmeester
Johannes Blom PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321
e-mail: penningmeester@a63.org
giro 49 27 356

Medewerkers:
Alg. Lid, jeugd en zelfbouw
Tamme Hofstee PA3GJD
De Warande 16
9202 EZ Drachten
e-mail: pa3gjd@a63.org
Alg. Lid, en redactie
Dick van Ens
PA1DE
Het Meer 235a
8448GG Heerenveen
Tel: 06-33083940
e-mail: pa1de@a63.org
Redactie CQ Friese Wouden
Dick van Ens
PA1DE
e-mail: redactie@a63.org
Kopij inleveren vóór de 22ste
van de maand.

QSL-manager
Martin Bak
PAØMBD
Bosschawei 67
9212 RG Boornburgum
Tel: 0512-382142
e-mail: qsl@a63.org
Service Bureau A63 en lezingen
Frans Hamelink
PA1NHZ
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade
Tel: 0561-688885
e-mail: sb@a63.org
Friese Radio Markt
Kor de Vries
PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE Beetsterzwaag
Tel: 0512-382262
e-mail: frm@a63.org
Beheer Antenne-analyser,
Roel Pot 06-44068957
of e-mail: secretaris@a63.org
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Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag Tel:
0512-382341
e-mail: info@buorskip.nl
Ontstoringskoffer
Jan Janssen PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ Drachten
Tel: 0512-525491
e-mail: bci.koffer@a63.org
Contestgroep PI4M
Frank Talens
PF5T
Mouterij 67
8401 WC Gorredijk
Tel: 06-28784844
e-mail: pi4m@a63.org
Beheer Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321
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vertentie.
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