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Van de voorzitter.
Goedendag allemaal,
Het jaar is bijna voorbij, en we beginnen bijna weer met een nieuw jaar. Een nieuw jaar met vele nieuwe kansen.
In februari hebben we weer onze jaarvergadering. Deze vergadering zal voor mij de laatste zijn in de rol van
voorzitter. Ik heb de afdeling twee periodes voorgezeten, en dit met veel plezier gedaan. Maar geef nu graag de
voorzittershamer over aan een ander lid van de afdeling.
Afgelopen jaren ben ik vaak voor langere tijd weg geweest. Gedurende deze periodes ben ik op afstand toch het
een en ander blijven regelen. De wereld is door het internet steeds kleiner geworden, waardoor dat ook mogelijk
is. Aan boord van een Marine schip ben ik vaak afhankelijk van een goede satellietverbinding. Doordat deze er af
en toen niet was, duurde het soms langer eer ik kon reageren op mail. Uiteindelijk komt alles toch weer goed.
Mede met medewerking, en steun van de andere bestuursleden, kon ik de functie vervullen. Ik verwacht dat mijn
functie als voorzitter weer vervuld zal gaan worden. We hebben genoeg leden, en we doen het met zijn allen. Als
iedereen en klein beetje doet, en alles verdeelt, blijven we een gezonde afdeling.
Of we een gezonde afdeling zijn qua financiën, horen we van de penningmeester. Dit jaar zijn weer diverse
investeringen gedaan. Deze investeringen kunnen alleen gedaan worden doordat de afdeling de Friese Radio Markt
organiseert. Zonder deze markt/inkomsten, ziet het financiële plaatje er heel anders uit. Als we dit zo willen
houden moeten we genoeg vrijwilligers hebben. Daarom nogmaals deze oproep, geef je op als vrijwilliger voor de
Friese Radio Markt! 27 Mei 2017 wordt hij weer georganiseerd. Zet deze datum alvast in je agenda, en dan zien we
jullie graag als vrijwilliger aan de slag bij de FRM.
Graag tot ziens bij een van de volgende bijeenkomsten. Rest mij alleen nog iedereen fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling toe te wensen.
73 Robert
PD2RVH
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Afdelingsbijeenkomst
Uitnodiging.
Aan de leden en belangstellenden van de afdeling A 63 Friese Wouden. Hierbij nodigt het bestuur jullie uit om
dinsdag 6 december 2016 voor een ledenavond naar de Buorskip te komen in Beetsterzwaag.
Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening.
Mededelingen.
Verslag vorige bijeenkomst ( zie elders in dit blad )
Ingekomen stukken voor de ledenavonden.
Financiën
lezing van Dick Fijlstra PA0DFN over het vossenjagen.
PAUZE.
2e deel van de lezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Namens het bestuur,
Roel Pot secretaris.

Lezing
Dinsdagavond 6 december komt Dick Fijlstra PA0DFN naar de Buorskip te Beetsterzwaag om ons te vertellen over
deze bijzondere hobby binnen onze radio amateur hobby.
Dick is een ervaren jager en zal ons vanavond iets meer vertellen over vossenjagen.
Een vossenjacht (ook radio-vossenjacht, amateur-radiopeilen en ARDF naar de Engelse uitdrukking Amateur Radio
Direction Finding) is een behendigheidsspel waarbij het de bedoeling is een radiozender uit te peilen door middel
van een radio-ontvanger voorzien van een veldsterktemeter en een richtantenne of een echte professionele
radiorichtingzoeker, en een landkaart en kompas.
Samen met Hans Bos PA0JBG zullen ze ons vertellen over:
de historie, soorten vossenjachten, anecdotes over vossenjagen, de organisatie van een jacht en wat er allemaal
bij komt kijken, zenders, ontvangers en antennes, de uitrusting en het plezier, dat je met deze technische sport
buiten in de natuur kunt beleven.
Het gaat dus weer een boeiende avond worden en jij kunt daar bij zijn om alles over het radio vossenjagen te
horen. Misschien ga je na deze avond eens mee doen met een vossenjacht.
Onze ledenavonden zijn meestal op de eerste dinsdagavond van maand in zalencentrum De Bourskip te
Beetsterzwaag.
De aanvang is veelal om 19.30 en de zaal is open om 19.00 uur.
Ook onze QSL manager Martin Bak PA0MBD is ook aanwezig.
Graag tot ziens,
Roel Pot secretaris A63
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Verslag vorige lezing
Verslag van de lezing over Scheveningen Radio.
Hans Remeeus PA0HR vertelt over scheveningen radio waar hij ruim 18 jaar heeft gewerkt. Veel persoonlijke
belevenissen passeren de revue en maken deze avond tot een bijzondere.
Scheveningen Radio en de Geschiedenis.
Hans vertelt dat hij al op jonge leeftijd 12 jaar met de radiohobby is begonnen en rond 1970 begon hij als marine
telegrafist. Tijdens de studie aan de verbindingsschool luisterde hij vaak naar scheveningen radio PCH
Toen kwam er een vraag of hij niet voor scheveningen radio wou werken, een mooie uitdaging die begon met een
opleiding met veelal jonge dames en enkele heren. Het was een prachtige tijd waar regels strak werden
gehanteerd, een nieuw potlood kon je pas krijgen als je het oude stompje inleverde.
Vervolg van de lezing met goedvinden van Hans van zijn website overgenomen.
100 jaar geleden werden in Scheveningen de eerste radioverbindingen gemaakt vanuit een houten keet en het
station heette toen Scheveningen Haven, met de roepletters SCH. Omdat men bij de ontvangst veel last had van
de in dezelfde plaats gelegen eigen zenders, werd besloten het ontvanggedeelte elders onder te brengen. Na
proeven in IJmuiden werd besloten de ontvangers alhier te plaatsen en de zenders middels telefoonkabels te
bedienen. In 1929 werd de naam gewijzigd in Scheveningen Radio en kreeg het de roepletters PCH.
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd half mei 1940 op last van de bezetter Scheveningen Radio
gedwongen haar uitzendingen te staken. Het kuststation was nog wel in de gelegenheid de koopvaardijvloot te
waarschuwen niet naar Nederland te komen. Waardevolle apparatuur liet men 'onderduiken'. In juni 1945 kwam
PCH weer in de lucht, eerst tijdelijk via een in de haven van Amsterdam gelegen schip. Later betrok men een
klaslokaal van een school aan de Houtmanstraat, waar nu het W.F. Visserhuis staat. De behuizing was zeer krap en
in 1951 werd een nieuw gebouw op het Tweede Sluiseiland in gebruik genomen, met een imposant antennepark.
Nieuwe diensten ontstonden, zoals marifoon en TOR (telex-over-radio). Men groeide hier ook weer uit z'n jasje.
Uitbreiding van het gebouw werd door Rijkswaterstaat niet toegestaan.
In november 1971 werd de dienstverlening voortgezet in het nieuwe Post-Radiogebouw aan de
Merwedestraat/Lange Nieuwstraat.
De techniek stond niet stil, berichtenverkeer via de satelliet kwam in opmars. Schepen en kantoren verzonden
steeds meer berichten via dit medium, ten koste van het radioverkeer via PCH. Scheveningen Radio, een PTT en
later een KPN onderdeel, werkte mee aan de promotie van satellietverkeer, ten koste van zichzelf. Van de
radiotelegrafie (morse) verwachtte men dat dit rond 1985 al zou stoppen, doch heeft het tot 31 december 1998 vol
gehouden. In 1987 werd de begeleiding van het noodverkeer door het Kustwachtcentrum overgenomen, ook één
van de belangrijke taken van Scheveningen Radio. Begin 1999 hield wereldwijd het radioverkeer via
radiokuststations op en werden de schepen verplicht te werken via de satelliet.
Namens de afdeling bedankt voor de mooie lezing en verhalen over Scheveningen radio.

Verslag Jota/Joti
Beste lezer,
Het weekend van 14/15/16 oktober jongstleden stond voor vele zendamateurs en scoutinggroepen in het teken
van de jaarlijkse Jamboree On The Air (JOTA) en natuurlijk ook de Jamboree On The Internet (JOTI). Onze
vereniging A63 ondersteunt al jaren dit wereldwijde evenement bij de Scoutinggroep Ba-ow te Beetsterzwaag. Ook
dit jaar is het ze weer gelukt een flinke toren van hout en touw te bouwen. Twee weekenden van te voren is de
groep begonnen met de bouw. Eerst de zogenaamde D-constructies voor de tuilijnen, daarna de drie basispalen
rechtop, de dwarsverbindingen en extra lengtes daarop en afgetopt met het plateau. Op het plateau wordt een
driepoot geplaatst om de houten paal met metalen antennebuis en militaire alu inschuifmast op vast te zetten.
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Spoelhoogte van de verticale rondstraler is uiteindelijk uitgekomen op ruim 28 meter... Prima voor regionale en
ook buitenregionale verbindingen.
Net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen om goed op 2m en 70cm uit te kunnen komen, zowel horizontaal als
verticaal. De antennes zijn geplaatst op de vrijdagmiddag. Voor HF hebben we nog een end fed opgehangen (4020-10). Vlak voordat het donker werd konden Kor en ik de SWR's gaan controleren. Fluitje van een cent, alles was
perfect. De opening van het weekend om 22:00u was uitstekend te volgen via PI2NOS en werd verzorgd door Tim
Coronel, een bekende autocoureur. Na de opening en het inmelden werd het al vrij vlot rustig in de ether, blijkbaar
gingen de meeste groepen nog even bij een kampvuur zitten en daarna richting bed.
De meeste verbindingen zijn op zaterdag gemaakt. Met twee sets konden Kor
en ik tegelijkertijd verbindingen maken in FM. HF bleek erg lastig door de
beperkte condities en een drukke contest. De jeugdleden hebben leuke
regionale contacten gemaakt en durfden best goed de microfoon ter hand te
nemen. Ze hebben zelf veel gedaan, erg leuk. Nieuw was dit jaar dat in een
Whatsapp-groep foto's werden uitgewisseld van de shacks tijdens QSO's. Voor
de jeugdleden heel bijzonder dat ze hun tegenstation een 'beetje konden zien'.
Overdag hebben we nog twee drones in de lucht gehad; mooie foto's en
filmpjes van de toren en het clubhuis zijn het resultaat. Tussendoor was er
voor iedereen ook voldoende tijd om lekker te chatten via 1 van de 12 laptop's
welke stonden opgesteld voor de JOTI. De dag vloog voorbij. Na enkele portolooptochten gingen onze sets uiteindelijk pas laat op de avond uit. Eindelijk
tijd voor een hapje en een drankje...
Zondag was het prachtig weer, dus het opruimen verliep soepel. Kor en ik kregen na het opruimen beiden nog een
leuke bedankje: een Franse kaas/worst pakket en kaart, zeer attent. Eigenlijk is het weekend te kort voor alle
leuke activiteiten en de mogelijkheden die er zijn. We hebben genoten! En ook super dat we nog bezoek hebben
gehad van verschillende amateurs en een landelijke JOTA coördinator. Tot zover, volgend jaar doen we zeker weer
mee!
73's,
David
PC1DB

CQWW SSB 2016
Door: Frank PF5T
Een klein dozijn amateurs van A63 deed een maand geleden mee
met de CQWW SSB contest vanuit Luinjeberd. Deze amateurs
maken deel uit van de A63 contestgroep PI4M en werden bijgestaan
door enkele helpers van de FRAG en de PE3V contestgroep.
De 7 verschillende kortegolfantennes werden allemaal op de vrijdag
voorafgaand aan de contest opgezet. Er waren wat afwijkinging van
de stralerlengtes bij de 20 meter beam en bij de dipool voor 80
meter. Verder werden er beams opgezet voor 15 en 10 meter en we
konden beschikken over een 2 elements Ultrabeam voor 40 meter.
Verder was er nog een delta-loop voor 40 meter en een inverted-L
voor 160 meter.
Net als voorgaande jaren waren de stations ondergebracht in de boerderij van de familie Sierdsma, de ouders van
Laurens PD9X. We zijn daar ongewoon goed verzorgd! Met koffie, soep, koek, zoutjes etc. Noem maar op!
Vrijdagavond stonden alle antennes en was er tijd voor het configureren van het computernetwerk en de diverse
computers die gebruikt werden voor het loggen van de verbindingen. Enkele deelnemers hoefden pas op zaterdag
aan te treden en gingen naar huis. De achterblijvers zouden om middernacht UTC beginnen met het bemannen
van de stations. Deze konden bij de familie Sierdsma eerst nog terecht voor een slaapplek!
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De meest opvallende zaken tijdens de contest waren de moeilijke bandcondities. Het bleek vanaf onze
breedtegraad bijzonder moeilijk om Noord-Amerika te werken. Ook Japan en Oceanië kon maar mondjesmaat
bereikt worden. Meest succesvolle band was de 40 meterband, op de voet gevolgd door de 20 meterband en de 80
meterband. Er was gedurende het weekend een verstoring van het aardmagnetisch veld met Aurora en verhoogde
absorbtie door de D-laag als gevolg.
Voor de bezetting van de stations hadden we ervoor gekozen alleen banden te bemannen waarop radioverkeer als
vanzelfsprekend werd geacht. Dus wèl bezetting op 80 en 160 meter in de nacht en overdag niet. Voor 10, 15 en
20 meter het omgekeerde: wel overdag bezet en 's nachts niet. Al-met-al probeerden we op deze manier de
operators zo "fit" mogelijk te houden. Iets dat in het geheel niet gelukt is want zeker een derde deel van de crew
had een stevige verkoudheid te pakken.
De eindstand is uitgekomen op bijna 1,9mln punten, goed voor een 2e plaats in het Nederlandse klassement. We
hebben iets meer dan 3200 verbindingen gemaakt. Dat getal ligt ruimschoots achter bij wat wij vorig jaar hebben
gedaan maar dat is het gevolg van de moeizame condities. Dat beeld wordt bevestigd door de resultaten van
teams uit de ons omringende landen.
Alle antennes zijn op de maandagochtend na de contest opgeruimd
en opgeborgen in de aldaar aanwezige stalling. We gaan volgend
jaar met minstens zoveel enthousiasme opnieuw meedoen!
We danken hartelijk: VERON afd. A63, de familie Sierdsma in
Luinjeberd en de helpende contesters Alfred PA7AL, Gialt PE1OLM en
Robert PD2RCW.
Graag tot werkens in de volgende contest!
CQWW team PI4M,
Kor PA0KDV, Bert PA1BK, Laurens PD9X, Johan PE1RWL, Freddy
PE1RWP en Frank PF5T

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:
PI4M
PA1NHZ
PA0ZH
PE1LUB
PA0VDV
PE1RWL
PE1LUB
PD0MBY
PA1BK
PD9X
PA1DE
PE1RWL
PE1RWL
PD9X

CQ Worldwide DX Contest SSB
CQ Worldwide DX Contest SSB
CQ Worldwide DX Contest SSB
CQ Worldwide DX Contest SSB
PA Beker Contest CW
PA Beker Contest SSB
PA Beker Contest SSB
WAE DX Contest, RTTY
PA Beker Contest SSB
PA Beker Contest SSB
WAE DX Contest, RTTY
LZ DX Contest
CQ Worldwide DX Contest, CW
CQ Worldwide DX Contest, CW
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3217
254
27
421
79
61
53
79
137
117
30
50
219
235
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QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's
QSO's

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

66 Pnt.
7 Pnt.
1 Pnt.
10 Pnt.
3 Pnt.
2 Pnt.
2 Pnt.
3 Pnt.
4 Pnt.
4 Pnt.
1 Pnt.
2 Pnt.
6 Pnt.
6 Pnt.
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PI4M
PD0MBY
PA0ZH

CQ Worldwide DX Contest, CW
615
QSO's en 14 Pnt.
CQ Worldwide DX Contest, CW
104
QSO's en
4 Pnt.
CQ Worldwide DX Contest, CW
53
QSO's en
2 Pnt.
---------------------------------------------------------Tot nu toe behaald 13435 QSO's en 331 Pnt.

Radio vossenjacht Amersfoort
80m Piet Wakkerjacht
Liniaal en kompas meenemen!
Datum: zondag 11 december 2016
Aanmelden:
12:30
Start:
13:00
Duur:
120 min.
Amersfoortse vossenjachten
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten
worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten1. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd
over bestaande paden. U mag maximaal 5 meter van het pad af. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder
geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich nog steeds kunnen laten verrassen. Ons doel is om
eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op
peilvaardigheid. Voor een Piet Wakkerjacht is het belangrijk een liniaal en kompas mee te nemen. Enkele
ontvangers zijn beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.
All weather foxhunting: bij twijfel
bellen: 06–53716002 Maurice
PA3HHT
73” Henny, Rient, Rob en Maurice
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT
www.dentreekhenschoten.nl/
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Vrijdag 2 / Zondag 4 December
Tijden: vr 22:00 - zo 16:00 UTC (42 uur)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 December
Tijden: 00:00 - 24.00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:

TARA RTTY Mêlée Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 USA en Canadese stations RST +
staat/provincie .
www.n2ty.org/seasons/tara_melee_rules.html

Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 December
Tijden: za 12:00 - zo 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 December
Tijden: za 16:00 - zo 15:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 December
Tijden: 20:00 - 19:59 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 4 December
Tijden: 00:00 - 23:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
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INORC Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Leden van Marine clubs geven
clubafkorting + lidnr.
inorc.it/
TOPS Activity Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Leden van TOPS en PRO-CW Club
geven ook hun clubafkorting 599-001/TOPS of 599-001/PRO
N1MM Call history bestand.
www.procwclub.ro/TAC%20Rules.html
EPC Ukraine DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Stations uit Oekraine RST + regiocode (4 karakters)
epc-ukraina.ucoz.com
10 meter RTTY contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
10 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 USA/Canada RST + staat/provincie
N1MM Call history bestand (US-Calls) Selecteer ARRL-RTTY in
N1MM.
www.rttycontesting.com/ten-meter-rtty-contest/rules/

Volledige reglement:
Zondag 4 December
Tijden: 07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:

ARRL 160 meter Contest
Werken met: Alleen stations in de USA en Canada.
Banden:
160 meter
Alleen RST USA en Canadese stations geven ook hun Section.
N1MM Call history bestand.
www.arrl.org/160-meter

Brandenburg-Berlin Contest
UTC
UTC
UTC
UTC

80m
80m
40m
40m

SSB
CW
SSB
CW

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter, zie tijden
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/kalender/regeln/braberl/
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Zaterdag 10 / Zondag 11 December
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 10 / Zondag 11 December
Tijden: za 16:00 - zo 15:59 UTC
Mode: CW/SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Vrijdag 16 December
Tijden: 20:00 - 23:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

ARRL 10 meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
10 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 USA, Canada en Mexico geven
RST + staat/provincie N1MM Call history bestand.
www.arrl.org/10-meter
International Naval Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Naval club leden geven
RST+club+lidm. nr.
www.marinefunker.de/eng/show.php3?pos=16

Volledige reglement:

Russian 160 meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations RST +
Oblastcode (2 letters)
www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index2012.shtml

Zaterdag 17 December
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

OK DX RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ Zone (voor Nederland en België is dit 14)
www.crk.cz/ENG/DXCONTE.HTM

Zaterdag 17 December
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: CW en Phone (dus ook AM en FM)
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RAC Canada Winter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Canadese stations geven RST +
provincie.
wp.rac.ca/contesting-results/

Zaterdag 17 / Zondag 18 December
Tijden: za 14:00 - zo 14:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Croatian CW Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.9acw.org

Zaterdag 24 / Zondag 25 December
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Stew Perry Topband Distance Challange
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
(RST +) de eerste 4 cijfers van de locator dus bijv JO22. RST
hoeft niet gegeven te worden.
www.kkn.net/stew/

Volledige reglement:
Zondag 25 December
Tijden: 00:00 - 11:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RAEM Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 + coördinaten geografische
coördinaten geven in het Duits dus N=Nord, O=Ost Voorbeeld:
599 001 52N 5O
raem.srr.ru/en/rules/

Maandag 26 December
Tijden: 08:30 - 11.00 UTC
Mode: CW en SSB.
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DARC Weihnachts Kontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/xmas/
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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.

December 2016
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Di. 06 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Dick Fijlstra PA0DFN over het
vossenjagen.

Januari 2017
Di. 03 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing:

Bestuur

Medewerkers

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

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

QSL-manager
Martin Bak
PAØMBD
Bosschawei 67
9212 RG Boornburgum
Tel: 0512-382142
qsl@a63.org

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH
Beetsterzwaag
Tel: 0512-382341
info@buorskip.nl

Secretaris
Roel Pot
PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel: 0512-546 125
Mobiel: 06- 44068957
secretaris@a63.org

Alg. Lid, en
redactie
Dick van Ens
PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG Heerenveen
Tel: 06-33083940
pa1de@a63.org

lezingen
Frans Hamelink
PA1NHZ
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade
Tel: 0561-688885

Ontstoringskoffer
Jan Janssen
PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ Drachten
Tel: 0512-525491

Penningmeester
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321

Redactie CQ Friese
Wouden
Dick van Ens
PA1DE
redactie@a63.org

Friese Radio Markt
Kor de Vries
PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE Beetsterzwaag
Tel: 0512-382262
frm@a63.org

penningmeester@a63.org

giro 49 27 356

Kopij inleveren vóór
de 22ste van de
maand.

bci.koffer@a63.org

Beheer Antenne-analyzer,
Roel Pot 06-44068957
of mail secretaris@a63.org

Contestgroep
PI4M
Frank Talens
PF5T
Mouterij 67
8401 WC Gorredijk
Tel: 06-28784844
pi4m@a63.org
Beheer
Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321

penningmeester@a63

december 2016

CQ Friese Wouden

Pagina 11 van 11

