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Voorwoord
Na een mooie fietstocht door ons afdelingsgebied van Drachten-Beetsterzwaag-Gorredijk verder door LangezwaagLuxwoude weer huiswaarts via de Tynje en Boornbergum bedenk en zie je dat we in een prachtig gebied wonen,
veel groen en mooie natuurgebieden doorkruis je zo.
Soms onderweg toch even een paar kontakten via de porto via PI2NON.
Het lijkt wel voorjaar aan het worden met temperaturen boven de 10 graden en dan gaat het camperen al weer
kriebelen en zou je eigenlijk direct weer op pad willen.
Toch nog maar even wachten, immers er zou zomaar weer een kou front over kunnen komen.
De DMR porto die ik te leen heb even uitproberen via onze DMR repeater in Drachten, maar dat ging helaas niet,
of er was niemand QRV. ( hier over verderop iets meer )
We hebben helaas onze nieuwjaars bijeenkomst op 5 januari moeten afzeggen, de wegen waren zo extreem glad
dat we moesten beslissen om de lezing over de lage kosten CW tranceiver van Andre Koopman uit te stellen.
Later dit jaar komt dit onderwerp zeker aan de orde.
Komende dinsdagavond 2 februari zal er geen spreker zijn maar staat geheel in het teken van onze
jaarvergadering waar we zullen horen of onze afdeling nog steeds een bestaansrecht heeft.
Ook is er een bestuurswisseling gepland, als er tenminste tegenkandidaten gemeld zijn natuurlijk.
Onze actieve contestgroep zal ook weer een verslag doen van hun activiteiten in 2015 dus het zal naast de ruime
gelegenheid tot onderling QSO weer een gevulde avond worden.
Inmiddels zijn we al weer bezig met onze 38 Friese Radio Markt, ook daar verderop meer over.
En er zijn plannen om de rubriek “ik geef de microfoon aan” weer te introduceren, dus wie weet komt de vraag bij
jou terecht om eens iets over je hobby te schrijven.
Namens het bestuur alvast tot zien op onze jaarvergadering 2 februari.
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Afdelingsbijeenkomst dinsdag
Het bestuur van de VERON Afdeling “Friese Wouden” nodigt alle leden van harte uit voor haar
ledenjaarvergadering op dinsdag 2 februari 2016 in zalencentrum
"De Buorskip" Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag
In verband met een condoleance bijeenkomst de
deuren aan de rechterkant van de Hoofdingang
gebruiken die rechtstreeks in de grote zaal
uitkomen. ( zie foto )
Parkeren zal druk zijn en aub niet bij de ingang
parkeren.
1.

Opening

2.

Ingekomen stukken

3.

Jaarverslag secretaris 2015

4.

Jaarverslag penningmeester 2015 en begroting 2016

5.

Verslag kascontrolecommissie

6.

Verkiezing kascontrolecommissie

7.

Pauze en eyeball-QSO

8.

Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:

Johannes Blom

PE1LUB

Penningmeester

Kandidaten voor deze functie, en tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de
voorzitter.
9.

Verslag van de contestgroep.

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Graag tot dinsdag 2 februari, 2016
Robert van Houten, PD2RVH Voorzitter Veron A63

Oproep van PI4M
Ook dit jaar tijdens de Friese Radio Markt zal contestgroep PI4M aanwezig zijn
met een verkoop stand. Op deze manier willen we ingebrachte spullen aan de
man brengen om onze plannen voor het komende jaar te kunnen financiëren.
Heeft u thuis nog wat liggen dat u wilt doneren, neem dan contact op met
onderstaande. Graag beoordelen we van te voren de waar. Ook afgedankte
bossen coaxkabel zijn van harte welkom!
Namens contestgroep PI4M,
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Uitslag elfsteden contest 2015
Met enthousiasme hebben veel vrijwilligers weer meegedaan met de 31e 11 stedencontest van afgelopen jaar.
Voor de grotere plaatsen zoals Leeuwarden, Dokkum en Sneek is het geen probleem om activiteit op de 2 en 80
meterband te krijgen. Maar de kleinste stadjes hebben geen mogelijkheid hiertoe.
Daarom zijn diverse conteststations daar naar toe afgereisd om deze te activeren. Gelukkig kan de A-14
organisatie steunen op de afdeling A-62, A-63 en de radioclub FRAG te Leeuwarden. Zij nemen al jaren deel aan
dit evenement. Daarmee is alles nog niet geactiveerd. Diverse contesters in den lande komen, soms enkele dagen
van te voren, naar Friesland om de laatste gaten te dichten. Het is werkelijk uniek in Nederland dat radioamateurs
al deze inspanningen willen verrichten. Peter PE1CDA is bij een aantal van hen langsgegaan en trof enthousiaste
radiomannen aan die vol vuur meededen om zo hoog mogelijk te kunnen scoren. Het laatste struikelbok was de
activiteit op de 2 meterband in Ijlst. Het leek erop dat we het moesten laten rusten. Maar wat een geluk, OM
Sjoerd, PD2F, bracht IJlst in de lucht. Sjoerd had net 5 dagen geleden zijn vergunning gehaald! Hiermee waren
dus alle 12 multipliers op 2 en 80 m actief. Helaas heeft de organisatie geconstateerd dat de condities op de 80
meterband niet best waren. Hierdoor waren contacten binnen Nederland niet te realiseren. In de soapboxen werd
dit genoemd als het grote struikelblok. Deze ervaring zien we de laatste jaren toenemen en vele geven de
suggestie om de 40 m in te schakelen. De organisatie zal dit jaar laten weten of er zo'n verplaatsing in het
reglement ingevoerd zal worden. De winnaars in elke sectie ontvangen een beker en de nummers 2 en 3 een
certificaat. Bekijk de uitslag en de foto's op onze homepage, www.pi4lwd.nl. Op 80m in de sectie buiten regio 14 is
de eerste plaats voor Jim PG4DX vanuit regio 42 - Rockanje. Van harte! Met maar 2 punten verschil eindigde de
crew van PI4SRN op de tweede plaats en Bas PE4BAS werd dit jaar 3e. In de 2m sectie buiten regio 14 haalden de
operators van de contest groep Rotterdam onder de call PAoWBS de beker binnen. Op de tweede plaats de
operators van PI4ADH, Het Clubstation van de VRZA afd. Helderland, Marco PD1AJT uit Oudkarspel werd derde in
deze sectie. Dan de sectie 2m binnen regio 14: Na twee tweede plaatsen is de beker nu voor Peter PE1PKR, QRV
vanuit Franeker, gefeliciteerd! De operators van PI4FRG, het clubstation van de Fries Radio Amateur Groep,
eindigde hier als tweede en Andre PD1ALW, behaalde een mooie 3e plaats. In de sectie 80m binnen regio 14 was
er een ruime winst voor Rien PA1BDO, die actief was vanuit de plaats IJlst. Voor Andries, PE1PIX, was er wederom
een tweede plaats en de groep in Harlingen onder de call PE2HD werd hier derde. Iedereen van harte met de
behaalde plaats en nogmaals bedankt voor het activeren van de steden en de klúnplaats ! Bedankt voor de
deelname en graag tot 20 november !
Tom, PA2IP en Peter PE1CDA.
Sectie 80 meter - buiten regio 14.
Nr:

Call

Regio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PG4DX
PI4SRN R42
PE4BAS R19
PA2LO
PA3GQFR42
PH2M
PE1BSI R34
PA2PCHR19
PE2AE
PA3FXY R36
PA3FQH
PE1RLF R10
PE2LOJ R25
PA3KC
PI4ADH R23
PE1HWO
PAoHWB
PA3BQPR22
PA5P
PE1GQER07
PA2CHM
PG5V
PA9M

R42
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12
12
R03
12
R28
11
12
R19
12
R32
12
11
R13
11
R37
R07
8
R10
5
R44
R37
R40

Mult.

Pnt

Score

12
327
301
12
250
11
226
206
11
204
12
154
140
12
115
8
10
105
8
75
6
5
5

329
3924
3612
296
3000
244
2486
2472
224
2448
192
1848
1540
115
1265
140
90
840
90
375
55
40
25

3948
3552
2684
2464
2304
1380
1120
900
720
330
200
125
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Sectie 2 meter - buiten Regio 14.
Nr:
Call
Regio

Mult.

Pnt

Score

1
2
3
4
5
6
7

12
65
99
5
1
83
1

366
585
495
74
196
166
10

4392

Mult.

Pnt

Score

12
273
12
228
222
11
12
11
12
150
150
122
12
84
92
43
31

285
3276
240
2736
2664
208
164
170
144
1650
1500
1098
91
924
920
516
217

3420

Mult.

Pnt

Score

241
169
12
134
138
12
12
12
99
12
11
10
74
11
10
35
31
8
25
3

2892
2028
147
1608
1518
102
101
98
1089
83
81
73
666
47
38
350
279
29
175
8

PAoWBS
PI4ADH R23
PD1AJT R01
PA7TT
PI4VHW
PI4SRN R42
PD3AT

R32
9
5
R19
R36
2
R34

Sectie 80 meter – Regio 14.
Nr:
Call
Regio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16

PA1BDO
PE1PIX R14
PE2HD
PEoMVJ R14
PI4FRG R14
PA1BK
PA5COR
PAoHFM
PA2C
PA3CLL R14
PA3DTYR14
PI4APD R14
PAoEMO
PA3ATZ R14
PA2SYT R14
PA7AVS R14
PAoFEI R14

R14
12
R14
12
12
R14
R14
R14
R14
11
10
9
R14
11
10
12
7

Sectie 2 meter - Regio 14.
Nr:
Call
Regio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PE1PKR R14
PI4FRG R14
PD1ALW
PI4APD R14
PI4FRM R14
PA1CD
PA1HC
PE2HD
PE1LUB R14
PDoLMZ
PF5T
PA1BK
PEoLED R14
PD2F
PA2GVM
PE1ATY R14
PA7AVS R14
PG2D
PAoFEI R14
PA2C

12
12
R14
12
11
R14
R14
R14
11
R14
R14
R14
9
R14
R14
10
9
R14
7
R14

370
196
10

2880
2288
1968
1870
1728

1092

1764
1224
1212
1176
996
891
730
517
380
232
24

Checklogs: PE1OLM, PI4LWD, PE1LMX, DK7TA, PBoACU, PA1CD, PG5V, PE1EXD/P, PH2M, PE2AEX,
PA1HC, PE1HWO
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D-Star en DMR in Drachten.
D-Star heeft in Drachten al zijn plek gevonden en de wijde omgeving
zijn we voor wat betreft de gebruikers vaak afhankelijk van deze
repeater. Jan PD0SDO heeft een aantal jaren terug het initiatief
genomen om iets met D-Star te doen en daarna kwamen er veel
gebruikers.
De repeater heeft een plekje bij een zorggroep in het centrum van
Drachten. Frequentie van D-Star is 438.400 Mhz met ingang op
430.800 Mhz Meestal gekoppeld aan een landelijk net DCS007B of
lokaal friesland DCS007F
DMR.
De digitalisering gaat door en ook al weer een paar jaar is Jan samen met een paar andere radio vrienden bezig
met een DMR repeater. Ook deze repeater heeft/had een plekje bij het zelfde zorgcentrum in Drachten maar
plotseling was er zaterdag geen activiteit op de DMR frequentie 438.000 Mhz en ingang 430.400 Mhz.
Wat gebeurde er zaterdag 23 Januari, een verhuizing van de repeater was bezig en wel naar een prachtig plekje
op één van onze drie flast aan de Tjaarda te Drachten. Zomaar 25 meter hoger dus nu zeker op 50 meter hoogte
de DMR repeater. Ik heb een paar foto’s geschoten toen de heren daar bezig waren. Op het moment van schrijven
is de DMR repeater actief maar heeft nog geen koppeling met het internet! Verwachting is dat dit in één van de
komende weken klaar is.
Een Huber + Suhner bandpass filter moet nog afgeregeld worden om te voorkomen dat commerciële zenders (in
de nabije omgeving) de Hytera RD985 ontvanger dicht drukken. Zo is er zomaar een top locatie bij gekomen in het
repeater land waar we weer druk gebruik van kunnen maken. TZT zal er meer informatie komen over DMR.
Interesse in D-Star of DMR dan kan deze groep je zeker verder helpen.
De website van deze repeater groep: www.pi1dra.nl
Een mooi stukje werk hebben de heren verricht daar op grote hoogte.

Silent Key PA0MDA
Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat dinsdag 19 januari j.l. van ons is heengegaan op 81-jarige
leeftijd onze radiovriend.

Melle Douwe Akkerman
Melle Douwe PA0MDA, voor veel radiovrienden zal dit een naam en roepnaam zijn die niet erg bekend is, behalve
bij onze oudere radiovrienden. Melle is lange tijd zendamateur geweest maar heeft een tijd terug besloten om zijn
call te beëindigen. Kenmerkend en wellicht herkenbaar voor een aantal is dat hij één van de eerste drachtster
zendamateurs was die een commerciële transceiver in bezit had, waar veel zendamateurs likkebaardend naar
keken.
In zijn tijd als leraar typen aan de middelbare school maakte hij voor veel radiovrienden de QSL kaarten.
De laatste 30 jaren van zijn leven was hij erg druk met het tot stand brengen van musicals voor zijn school waar
hij ook nog eens het techniek gedeelte voor zijn rekening nam soms met Dhr Faber van de Lawei.
Muziek was toen zijn grote liefhebberij.
We wensen zijn vrouw Janke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
Namens de afdeling A 63 Friese Wouden
Roel Pot PD0OYF secretaris. Karturf 20 9202 MC Drachten.
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Vlooienmarkt Rosmalen 19 maart
De afdeling Den Bosch nodigt u uit om naar de 41e jaarlijkse radio vlooienmarkt te komen in het Autotron te
Rosmalen. De vlooienmarkt is geopend van 9.00 - 15.30 uur, de entreeprijs is € 8 ,- per persoon. De kassa’s gaan
al om 8.00 uur open, u kunt dan alvast de verwarmde ingangshal in. Naast horeca faciliteiten in de hal zijn in het
Autotron ook restaurants en bars aanwezig waar u wat kunt eten of drinken.
Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in Nederland. In 2015 waren er
meer dan 330 stands en was het aantal bezoekers bijna 5000. De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch ook
een echte dag voor de amateur. Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele demo’s, om oude
bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De 41ste Radio Vlooienmarkt wordt weer oergezellig,
maar behoudt wel het ware karakter van een vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de belangstelling groot.
Kaartvoorverkoop:
Voor de leden van afdeling A63 willen we dit jaar de voorverkoop aanbieden, hiermee voorkom je dat je lang in de
rij moet staan. Je kunt je bestelling via mail doorgeven aan Johannes PE1LUB@a63.org met vermelding van aantal
kaarten, en je NAW gegevens.
Tegelijk vragen we je het bedrag wat hoort bij je bestelling over te maken op NL 47 INGB 0004 9273 56 en ook
hier onder vermelding van je Call of naam. Bestellingen kunnen gedaan worden tot 2 februari onze afdelingsavond.
Kaarten kunnen dan in ontvangst worden genomen op onze avond 1 maart 2016

Velddagen 2016
Graag nodig ik u uit voor deelname aan één van de velddagen in 2016. Dit jaar vinden de veldagen plaats op:
CW: 04 en 05 juni
SSB: 03 en 04 september
Sommige afdelingen organiseren af en toe ook een velddag buiten de reguliere weekenden. Hierbij het verzoek om
dan toch ook zoveel mogelijk tijdens een van de officiële IARU weekenden actief te zijn. Het volledige reglement
staat dit jaar weer in het juninummer van Electron. Ook zal het reglement te vinden zijn op de VERON website.
Veel zal er dit jaar niet in het reglement veranderen. We hopen op veel activiteit uit Nederland gedurende de
velddagen. Hou er rekening mee dat deelname enige voorbereiding vereist. Wellicht is het een goed idee om dit
onderwerp op een afdelingsvergadering aan de orde te stellen en ook in uw afdelingsbulletin of webpagina. Sla
ook het Electron er eens op na en lees in de HF rubriek bij de uitslag van de velddagen de ervaringen van de
deelnemers die de afgelopen jaren actief waren. Merk het plezier dat men had gedurende dit evenement.
Meedoen en de promotie van de hobby staat voorop bij de velddagen. Daarnaast zijn er regelmatig amateurs die
als eenmansstation er op uit trekken. Juist dan is het leuk als er vooraf in uw afdeling bekend is wie dit van plan
zijn, waarbij men dan elkaar kan stimuleren. Wat is nu nodig om mee te doen? Nou eigenlijk niet eens zo veel. Een
dipool gevoed door een open lijn is al voldoende om op de HF banden mee te doen. Het opzetten van een mastje
voor de dipool is binnen 30 minuten te realiseren. De huidige transceivers zijn tegenwoordig zo klein van omvang
dat er geen aanhangwagen nodig is om met de afdeling actief te zijn. Ver hoeft u ook niet van huis te gaan. Zo
deden tijdens velddagen amateurs mee vanuit hun tuin met een parasolvoet als basis voor en vertical. De velddag
wedstrijd duurt 24 uur, maar men kan ook kiezen voor een kortere periode of een periode op zaterdag en een
periode op zondag. Zoek contact met de contestamateurs binnen de afdeling om de minder ervaren amateurs de
kennis bij te laten brengen van het contesten. Als er vragen zijn hoor ik het graag. Veel plezier op deze
contestdagen, geniet van de natuur en hopelijk is het mooi weer voor de BarBQ!
Jan Visser PG2AA
HF Velddag contestmanager
PG2AA@veron.nl
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PACC Contest 2016
Eén van de grootste radio happening in het kaar is al weer aanstaande en we kunnen van
13-14 februari weer mee doen aan de PACC dé contest voor de Nederlandse zendamateur.
Stations buiten Nederland willen dan graag een verbinding maken met Nederlandse station met een PA, PB, PC,
PD, PE, PF PG, PH en PI prefix.
De PACC wordt elke jaar in het tweede volle weekend van februari gehouden van zaterdag 12:00 UTC tot zondag
12:00 UTC, in de band 160 t/m 10 meter (excl. WARC en contestvrije segmenten).
Er is voor ieders wat wil, want er zijn veel verschillende klassen waarin je kunt deelnemen. Alleen of in een groep,
met één of meerdere radio’s, in CW of SSB, laag vermogen, hoog vermogen, QRP, enz.
Voor deze PACC wedstrijd behoort een log in Cabrillo formaat te worden ingestuurd. Daarvoor heb je geschikte
software nodig. Nu is op internet hier en daar wel contest software te vinden maar specifiek voor de PACC contest
is alleen op deze pagina de juiste contest log software te vinden.
Kijk voor meer informatie op deite http://pacc.veron.nl

38e Friese Radio Markt.
Zoals ik in het voorwoord al noemde zijn we al weer bezig met onze jaarlijkse radio markt.
Laurens PD9X is zich aan het inwerken en draait al lekker mee in de gehele organisatie maar zal zich hoofdzakelijk
bezig houden als marktmeester.
Johannes kan zich nu volledig richten op het financiële gedeelte van de markt waar ook veel werk voor te doen is.
De eerste brieven zijn verstuurd naar de standhouders en inmiddels komen er dagelijks aanmeldingen binnen.
Onze coördinator voor het vrijwilligers team Robert PD2RVH is op dit moment ver buiten de Nederlandse grenzen
maar voorziet ons zelfs op afstand van informatie over de vrijwilligers.
Denkt u bij het lezen, ik zou me ook wel aan willen melden als vrijwilliger, dan kan dat van harte, want we hebben
altijd wel verloop in medewerkers.
Aanmelding kan bij voorkeur via mail op vrijwilliger@a63.org
Namens de crew Roel Pot PD0OYF

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!
Geen deelname geweest aan contesten.
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QSL kaarten krijgen en versturen.
Veel van ons sturen en ontvangen ter bevestiging een qsl kaart, meestal via ons QSL bureau, maar tegenwoordig
gebeurt dit ook rechtstreeks. Wij als radio zendamateurs zijn heel vaak bezig met het verzamelen van spullen die
meestal direct met onze hobby te maken hebben.
Nu is er bij ons op school een docent natuur-scheikunde die postzegels verzamelt en ons als collega's daar vaak
naar vraagt of we voor hem de postzegels of nog liever de gehele envelop willen bewaren en die aan hem te
schenken.
Een vraag aan jullie is dan ook om je enveloppen die je mogelijk van je tegenstations krijgt waar de qsl kaart in
heeft gezeten voor hem via mij wilt bewaren. Het simpelst is om de verzameling dan mee te nemen naar onze club
avonden, dit om extra kosten te besparen. Is dit in Drachten of directe omgeving dan wil ik ze ook best bij je
vandaan halen.
Alvast namens mijn collega vriendelijk dank.
Roel Pot PD0OYF Secretaris en PR afdeling A 63

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Maandag 1 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 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

Zaterdag 6 Februari
Tijden: 00:00 - 07:59 UTC CW
08:00 - 15:59 UTC SSB
16:00 - 23:59 UTC RTTY
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Triathlon DX Contest

Zaterdag 6 / Zondag 7 Februari
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Black Sea Cup International
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU Zone HQ stations geven RST + clubafkorting BSCC leden
geven RST + BS + lidnr N1MM Call history bestand.
bscc.ucoz.ru/index/0-21

Zaterdag 6 Februari
Tijden: 16:00 - 19:00 UTC
Mode: CW - Alleen hand seinsleutel
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 6 / Zondag 7 Februari
Tijden: 18:00 - 17:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Mexico International RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Stations uit Mexico geven RST + Staat
www.rtty.fmre.mx/FMRE_RTTY_International_contest/Main.html

februari 2016

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
triathlon-dx-contest.gr/contest/index.php/rules
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Zondag 7 Februari
Tijden: 07:00 - 16:00 UTC
Mode: CW, SSB, DIGI en FM
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Februari QSO Party
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + leeftijd van de operator. YL's geven 00 Wie zijn leeftijd niet wil
geven geeft XX
www.darc.de/referate/dx/contest/qso-party/

Woensdag 10 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 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 13 / Zondag 14 Februari
Tijden: za 00:00 - zo 23:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW RTTY WPX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.cqwpxrtty.com/rules.htm

Zaterdag 13 Februari
Tijden: 07:00 - 09:00 UTC - 80 meter
09:00 - 11:00 UTC - 40 meter
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

VFDB Kontest

Zaterdag 13 Februari
Tijden: 11:00 - 13:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Asia Pacific Sprint Contest
Werken met: Stations in Azië en de Pacific
Banden:
20 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 CQ gevende station gaat na QSO QSY.
jsfc.org/apsprint/aprule.txt

Zaterdag 13 / Zondag 14 Februari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC

Volledige reglement:

PACC Contest
Werken met: Nederlandse stations met iedereen. Buitenlanders alleen
met Nederland.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Nederlanders: RST + Provincie buitenlanders: RST + volgnummer, vanaf
001
www.dutchpacc.com

Zaterdag 13 / Zondag 14 Februari
Tijden: 19:00 - 23:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 1,8 MHz Contest
Werken met: Stations uit het Verenigd Koninkrijk
Banden:
160 meter
RST + volgnummer UK stations geven ook district code
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/r160m.shtml

Woensdag 17 Februari
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC

Volledige reglement:

AGCW Schlackertastenabend
Werken met: iedereen die met een halfautomatische seinsleutel (bug)
werkt.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + jaartal, jaartal = 1e jaar waarin een bug
werd gebruikt
www.agcw.org

Donderdag 18 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 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

Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Mode: CW
Uitwisselen:

februari 2016

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
40 en 80 meter (zie tijden).
RST + DOK Stations zonder DOK geven volgnummer, vanaf 001
www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/regeln/vfdb-contest/
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Zaterdag 20 / Zondag 21 Februari
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 20 / Zondag 21 Februari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK31.63.125
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Vrijdag 26/ Zondag 28 Februari
Tijden: vr 22:00 - zo 22:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 27 / Zondag 28 Februari
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 27 / Zondag 28 Februari
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 28 Februari
Tijden: 09:00 – 11:00
15:00 - 17:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

ARRL International DX Contest
Werken met: USA en Canada.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + vermogen (bijv. 599 100) USA en Canada geven staat/provincie
N1MM Call history bestand.
www.arrl.org/arrl-dx
Russian PSK Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST + Oblastcode.
www.rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/49-rus-ww-psk-rules
CQ 160 Meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie
history bestand (voor USA calls)
www.cq160.com/rules.htm

N1MM Call

REF Contest
Werken met: Frankrijk, Corsica en Franse overzeese gebieden.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Franse stations geven RST + departement
nr. Franse overzeese gebieden geven RST + prefix
N1MM Call
history bestand.
concours.ref-union.org/contest/
UBA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun
provincie-code N1MM Call history bestand.
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen
HSC Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + HSC lidmaatschapsnummer niet leden geven RST/NM (Not
Member)
N1MM Call history bestand
www.highspeedclub.org

Opmerkingen: In het 2e deel van de contest mag elk station opnieuw gewerkt worden.
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.

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

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

Geen lezing i.v.m. Jaarvergadering.

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

Di. 01 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Intruder watch door Ruud Ivens,
PG1R/NL290

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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