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Voorwoord.
Een nieuw jaar is geboren.
Beste radiovrienden, zo aan het begin van dit nieuw jaar willen we graag weer samen met jullie als trouwe
bezoekers van onze afdelingsavonden, maar uiteraard ook alle anderen uitnodigen om op 5 januari naar De
Buorskip te komen en het nieuwe jaar samen inwijden.
We kunnen gelukkig terugzien op een mooi 2015 met veel leuke avonden, en ook dat onze contestgroep
regelmatig actief is geweest.
We hebben helaas ook afscheid moeten nemen van een paar radiovrienden, maar gelukkig komen er ook ieder
jaar wel weer enkele nieuwe zendamateurs bij.
Onze afdeling bestaat inmiddels alweer 30 jaar en we danken dat aan de grote inzet van jullie allemaal.
Wij als bestuur hopen dat we ook dit jaar mogen rekenen op jullie komst naar Beetsterzwaag en wensen jullie
allemaal een gezond en mogelijk radio actief 2016.
Vergeet zeker niet dat we SAMEN de vereniging in stand houden, dat geld voor onze afdeling maar ook zeker voor
onze landelijke vereniging.
Namens het Bestuur A63
Roel Pot PD0OYF secr.
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Afdelingsavond 5 januari
50 euro CW tranceiver project.
Dinsdag 5 januari 2016 aanvang 19.30 uur in zalencentrum De Buorskip komt Andre Koopman PA0AKV ons
vertellen over een mooi lage kosten project het bouwen van een CW tranceiver die is opgebouwd rondom een
Arduino microprocessor.
Aan de hand van een Power point 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 aktiviteiten dan kunt u zich inschijven voor de nieuwsbrief via
onze website: www.a63.org
Graag tot ziens, Roel Pot PD0OYF

Verslag ledenavond 3 december
Aanwezig: 25 gasten, sprekers: Sipke PA0SIP en Gaatzen PE1POV, onderwerp: Teamspeak en DLZA
Opening:
Onze voorzitter Robert opent de vergadering en heet ons allen welkom en in het bijzonder de gasten en de
sprekers voor deze avond.
Mededelingen:
Dick PA1DE is afwezig vanavond i.v.m. ziekte, beterschap gewenst.
Roel doet verslag van de laatst gehouden regio vergadering, en dat er weer een markt op de agenda staat nl:
Groninger Radio Amateur Treffen www.grorat.nl op 20 februari in de Flowerdome te Eelde van 9.30-15.00 uur.
Roel vertelt dat we ook weer voor een ledenjaarvergadering bezig zijn en vermeld nog even dat Johannes
aftredend is als penningmeester, kandidaten kunnen zich weer opgeven bij het bestuur.
Ingekomen stukken:
Brief van het AT inzake de vergoeding voor 2016 voor onze call PI4M die door de eigen contestgroep betaald zal
worden. De call PI4EME zal door het HB betaald worden.
Financiën:
We naderen weer het eind van het jaar en de jaarrekeningen zullen weer opgemaakt worden. De commissie
penningmeesters worden weer opgeroepen om hun overzicht weer voor elkaar te maken en naar Johannes te
sturen.
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Rondvraag:
Geen vragen.
Na een kleine break gaan we luisteren naar Gaatzen en Sipke die ons mee nemen in de mogelijkheden die
Teamspeak heeft en ook zullen ze ons vertellen hoe de DLZA werkt.
Teamspeak en DLZA
Gaatzen vertelt ons bijzonder uitgebreid wat de mogelijkheden zijn voor Teamspeak
en doet een mooie uitleg hoe de cursus van de DLZA werkt.
Wat is teamspeak:
TeamSpeak is een VOIP programma waarmee men kan praten met iemand anders via een chat kanaal, vaak
gebruiken gamers dit programma maar ook wij als zendamateurs kunnen dit gebruiken. We gebruiken dit
bijvoorbeeld voor luisteren naar diverse amateur rondes zoals hier in friesland de muntronde zondagavond en ook
het Nederlandstalig amateurnet kun je via teamspeak beluisteren. Er is een tijdje gewerkt met een soort zenderlink
waarmee je ook via een omzetter kunt uitzenden, maar het AT is het met dit gebruik niet eens, maar een aanvraag
is gedaan.
Het is een goed systeem als je vrijwillig of vanwege gezondheid moet verhuizen naar een andere woning of tehuis,
resultaat is dan vaak dat je afscheid moet nemen van je hobby en daarmee ook vaak je sociale contacten. Met dit
systeem blijf je toch betrokken bij het radiozendamateurisme. Ook Echolink is een zelfde soort systeem met dit
grote verschil dat je hiermee wel een verbinding kunt maken met een zendamateur waar dan ook op de wereld via
een repeater of simplex link. Het programma kun je vrij snel downloaden via onze website www.dlza.nl en ook
daar staat een uitgebreide handleiding hoe je alles in kunt stellen. Heb je alles ingevuld, dan kun je inloggen op
teamspeak en kom je in een soort wachtruimte waar je door een service administrator geholpen zal worden om je
op alle rooms/kamers te kunnen laten luisteren of soms ook te praten.
De DLZA gebruikt ook het teamspeak systeem om de cursusten ( ruim 750 stuks ) te begeleiden met de cursus.
Er zijn een aantal zendamateurs bijna dagelijks bereid om cursisten te helpen met vragen in een room/kamer waar
zij alleen kunnen komen. De cursus voor N, F of CW gaat voor het overgrote deel via de website www.dlza.nl
waar cursisten kunnen inloggen.
Het systeem zit erg goed in elkaar en Gaatzen laat zien hoe dat op de achtergrond gebeurt en hoe de resultaten
bijgehouden worden. De examenopgaven die gemaakt zijn worden digitaal gemaakt en kun je maken als een proef
examen. Heb je vragen fout beantwoord dan komt er automatisch een feedback met antwoord wat voor antwoord
je had moeten geven en een uitgebreide uitleg over de vraag. De cursist kan deze cursus volgen op een voor hem
geschikt moment, is dit nu onderweg als je chauffeur bent of op het schip zit, het maakt niet uit, als je maar een
internet verbinding hebt. Om mee te doen met de cursus vraagt de DLZA een borg van 10,00 euro wat je na
afloop van de cursus terug kunt vragen. Reden van deze borg is dat we hiermee willen voorkomen dat we
inmelders krijgen die alleen willen luisteren naar hoe de cursus in zijn werk gaat. De begeleiding van de cursisten
is altijd 1 op 1 en hiermee krijgt hij of zij dus de volledige aandacht.
Sipke is één van de cursus begeleiders en kan ook hiervoor inloggen in het DLZA systeem en kan de gemaakte
toetsen bekijken, scores van resultaat inzien. De cursus periode is maximaal 1 jaar, of in overleg met bestuur, kan
men later opnieuw aanmelden voor nog een jaar. Het gebruik van Teamspeak is geheel gratis, doch voor
zendamateurs is een kopie van je registratie bewijs noodzakelijk, dit in verband met mogelijke koppelingen aan
speciale gesprek rooms. De cursus behandeld voor het overgrote deel alles wat je moet weten om het
zendamateur examen te behalen of het N, F of CW is.
Website waar je alle informatie kunt vinden: www.dlza.nl
Enkele vragen worden beantwoord en sluiten Sipke en Gaatzen hun praatje.
Robert bedankt hun voor de mooie uitgebreide lezing en wenst de aanwezigen wel thuis.

Drachten 6-12-15
Roel Pot PD0OYF

januari 2016

CQ Friese Wouden

Pagina 3 van 12

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018
In september 2013 is Leeuwarden, samen met de hoofdstad van Malta, uitgeroepen als culturele hoofdstad voor
2018. De organisatie Europese culturele hoofdstad 2018 is al druk bezig om hier een bijzonder jaar van te maken
en Leeuwarden zal samen met de provincie bruisen van activiteiten. Het thema dit jaar is “Het verbinden van
mensen” en daar kunnen wij als radiozendamateurs bij uitstek een bijdrage aan geven.
Daarom hebben de Friese radioamateurverenigingen besloten mee te doen met dit festijn.
De eerste vergaderingen hebben reeds plaatsgevonden en daar is een basis gelegd over het wat en hoe van onze
“radioactiviteit” tijdens deze ECC. We stellen ons nu voor om gedurende 2018 een aantal radiostations met een
speciale roepnaam in de lucht te brengen. Door middel van speciale QSL-kaarten wordt een verbinding gelegd met
de culturele manifestaties in die periode en er zullen awards beschikbaar worden gesteld. Er wordt grote
belangstelling vanuit het buitenland verwacht voor dit festijn.
Dus het gehele jaar 2018 kunnen radio amateurs in heel Friesland vanuit hun eigen ‘radiohut’ actief zijn en ECC
verbindingen maken. Het hoofdkantoor van de ECC-organisatie is gevestigd in het prachtige gebouw Blokhuispoort.
Het is de bedoeling om daar een radioamateur station in te richten waar het publiek kan komen kijken.
Het geheel zal gedragen worden door alle Friese radioverenigingen zoals de VRZA Friesland, FRAG en de VERON
afdelingen A-14, A-62 en A-63. Alleen op deze manier hebben we genoeg vrijwilligers en helpers om van dit
spectaculaire evenement in de ether een succes te maken. Het ECC heeft een internationaal karakter en dat past
goed bij onze radioverbindingen.
De organisatie heeft inmiddels de nieuwe website in de lucht http://www.hamecc2018.eu
Ook zijn we te volgen via Facebook met de toevoeging hamecc2018 Volg deze website voor meer informatie
omtrent dit geweldige radio evenement.
Graag tot horens en 73,
Namens de gezamenlijke radioamateurverenigingen Friesland,

Radio Vlooienmarkt 2016
’s-Hertogenbosch zaterdag 19 maart 2016
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 is
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.
Voorverkoop:
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 de mail doorgeven aan Johannes PE1LUB@a63.org met vermelding van
aantal kaarten, en je N.A.W. 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
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Youngsters On The Air
Terwijl de winter in Nederland is begonnen, wordt er achter de
schermen al hard gewerkt aan de organisatie van het 6e Youngsters
On The Air zomer evenement. Een radio kamp speciaal voor
jongeren van 15 t/m 25 jaar, dat elke zomer in een ander land
georganiseerd wordt.
Dit jaar is de organisatie in handen van de Oostenrijkse amateur club
ÖVSV (Österreichischer Versuchssenderverband). Het evenement
gaat plaatsvinden in de periode van 16 tot 23 juli 2016 in de
Oostenrijkse plaats Wagrain, ten zuiden van Salzburg.
Hiervoor zijn we op zoek naar jou! Lijkt het je leuk om samen met een enthousiast team (bestaand uit vier
deelnemers en een teamleider) deel te nemen aan dit fantastische en onvergetelijke radio kamp, geef je dan snel
op!
Wat kan je verwachten:
Het kamp is een evenement dat door elke deelnemer de afgelopen 6 jaar wordt omschreven als een fantastische
en onvergetelijke ervaring. Het is een week vol met leuke en interessante activiteiten die vooral in het teken van
radio zullen staan. Elk jaar is er een nieuw en gevarieerd programma dat voor iedereen leuk is, enkele dingen die
je dit jaar kan verwachten:
•
EME op 2m
•
Bouw je eigen SOTA antenne
•
Raspberry Pi als WSPR baken
•
Vossenjacht (ARDF) in de bossen
•
en nog veel meer!
Tijdens het kamp verblijf je in een typisch Oostenrijks hotel waar goed voor je wordt gezorgd.
Wat zijn de kosten:
Het evenement ( verblijf, eten & drinken en activiteiten ) wordt bekostigd door de hoofdsponsor IARU R1
De enige kosten die je zelf moet betalen zijn de vliegtickets naar Salzburg heen en terug en een deelnemers
vergoeding van € 25.
Enthousiast geworden ? Stuur dan snel een bericht met daarbij een enthousiaste motivatie waarom jij mee wilt
naar: pd5lkm@veron.nl Ook voor verdere vragen kan je hier terecht. Vergeet niet om te kijken op www.hamyota.com hier kun je veel meer dingen vinden over de evenementen van voorgaande jaren.
We hopen snel van je te horen !
Namens de jeugd en jongeren commissie,
Lennart Kieft PD5LKM
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Kids day 3 januari 2016
Doe mee aan Kids Day!Jeugd en jongeren bij de radio hobby betrekken. Altijd al eens zelf achter een zender willen
zitten? Maar dan wel met de microfoon in je hand om te praten met iemand ergens op deze wereld?
Dat kan…!!! En dat mag…!!!
Twee keer per jaar (in januari en in juni) is het Kids Day in de radioamateur wereld. Radioamateurs laten dan
kinderen achter de microfoon plaatsnemen om ervaringen met radio uit te wisselen. Zelf doen is de leukste manier
om er achter te komen wat die radio hobby nu eigenlijk is. Zendamateurs nodigen kinderen bij deze gelegenheid
uit in hun “shack“. (Zo noemen ze hun “studio”) Maar wanneer je een zendamateur kent, mag je jezelf natuurlijk
ook uitnodigen om bij haar of hem om te kijken en te doen.
Komende Kids Day in Nederland
Kijk even in onze agenda om te zien wanneer de komende Kids Day in Nederland is. Want dat is een unieke kans
om jongeren tegen te komen op een gezamenlijke frequentie. Immers, het is natuurlijk veel leuker om met je
eigen leeftijdgenoten contact te hebben. De aanbevolen frequenties voor Kids Day zijn de volgende:
•
80m: 3,650 tot 3,750 MHz
•
40m: 7,080 tot 7,120 MHz
•
20m: 14,270 tot 14,300 MHz
•
15m: 21,360 tot 21,400 MHz
•
10m: 28,350 tot 28,400 MHz
•
2m: 145.350 MHz
De VERON Jeugd en Jongeren commissie zou graag inzicht krijgen in het aantal amateurs dat aan dit evenement
medewerking verleent, zowel in club verband als individueel. Graag horen we ook op welke wijze de amateurs die
meedoen in contact treden met jeugdigen om ervoor te zorgen dat er verbindingen gemaakt kunnen worden.
Over Kids Day in Nederland is de VERON Jeugd en Jongeren commissie altijd goed op de hoogte. Dus benader ze
vrijblijvend via het e-mail adres jeugd@veron.nl
Meer over jeugd en jongeren in de radio(zend)hobby is terug te lezen op onze speciale Jeugd en Jongeren sectie
van deze website. Eventueel is ook op de “American Radio Relay League” (ARRL) website http://www.arrl.org/kidsday de nodige (Engelstalige) informatie over Kids Day te vinden.

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:
PA1BK
PA0ZH
PD0MBY
PD9X
PA0ZH
PA0MBD
PF5T
PA0MBD
PA1BK
PA0VDV
PA0ZH

Friese Elfstedencontest 80m
WAE DX Contest, RTTY
CQ Worldwide DX Contest, CW
CQ Worldwide DX Contest, CW
CQ Worldwide DX Contest, CW
CQ Worldwide DX Contest, CW
CQ Worldwide DX Contest, CW
International Naval Contest
ARRL 10m Contest
ARRL 10m Contest
ARRL 10m Contest

59 QSO's
52 QSO's
111 QSO's
137 QSO's
79 QSO's
810 QSO's
93 QSO's
116 QSO's
33 QSO's
107 QSO's
77 QSO's

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

2 Pnt.(SSB)
2 Pnt.(RTTY)
4 Pnt.(CW)
4 Pnt.(CW)
3 Pnt.(CW)
18 Pnt.(CW)
3 Pnt.(CW)
4 Pnt.(CW)
1 Pnt.(SSB)
4 Pnt.(CW)
3 Pnt.(CW)

Periode
1674 QSO's en 48 Pnt.
-------------------------------------------Totaal
23650 QSO's en 598 Pnt.

januari 2016

CQ Friese Wouden

Pagina 6 van 12

Contestkalender
Contestkalender van JanJaap PG7V
Vrijdag 1 Januari
Tijden: 08:00 - 11:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

SARTG New Year RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + naam + "Happy New Year" in je eigen
taal.
www.sartg.com/contest/nyrules.htm

Vrijdag 1 Januari
Tijden: 09:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

AGCW Happy New Year Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80, 40 en 20 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 AGCW leden geven ook hun lidm. nummer
www.agcw.org

Zaterdag 2 Januari
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: PSK31
Uitwisselen:
Volledige reglement:

PODXS 070 Club PSKFEST Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + land USA/Canada geeft staat/provincie
www.podxs070.com/o7o-club-sponsored-contests/pskfest

Zaterdag 2 Januari
Tijden: 07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Schwaben Contest
UTC
UTC
UTC
UTC

80m
80m
40m
40m

CW
SSB
CW
SSB

Zaterdag 2 / Zondag 3 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 2 / Zondag 3 Januari
Tijden: Za 18:00 - Zo 24:00 UTC
Mode: Alle DIGI modes
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 2 / Zondag 3 Januari
Tijden: Za: 20:00 - 23:00 UTC
Zo: 04:00 - 07:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
zie tijden
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/distrikte/t/schwaben-contest/
WW PMC Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ-zone, deelnemers uit een PMC stad RST + PMC reference (zie
reglement)
www.s59dcd.si/en10/
ARRL RTTY Roundup
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Amerikaanse/Canadese stations geven
staat/prov.
www.arrl.org/rtty-roundup
EUCW 160m Contest

Volledige reglement:

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter (1810 - 1840 KHz)
RST / naam / club / lidmaatschapsnummer, niet leden geven RST /
naam / NM (not member)
www.eucw.org/d/Deu160.html (Duits) www.eucw.org/eu160.html

Zondag 3 Januari
Tijden: 07:00 - 08:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Vytautas Magnus Trophy Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 + QTH locator (volledig)
rk.vdu.lt/en/vytautas-magnus-trophy
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Zaterdag 9 Januari
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Old New Year Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + getal van 2 of 3 cijfers, getal = leeftijd + aantal jaren dat men
actief is.
www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index7.shtml

Volledige reglement:
Zaterdag 9 Januari
Tijden: 08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Aktivitäts-Contest Distrikt Nordrhein
UTC
UTC
UTC
UTC

80m
80m
40m
40m

CW
SSB
CW
SSB

Zaterdag 9 / Zondag 10 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
zie tijden
RST + Naam, duitse stations geven RST + Naam + DOK
www.darc.de/distrikte/r/contest/
UBA PSK63 Prefix Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 1001
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-psk63-prefix-contest- reglement

Zondag 10 Januari
Tijden: 09:00 - 10:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DARC 10 meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
10 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun DOK
www.darc.de/referate/dx/contest/10m/regeln/

Zondag 10 Januari
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB Affiliated Societies Team Contest
Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/rafs.shtml

Vrijdag 15 januari
Tijden: 18:00 - 22:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

LZ Open 40m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 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/lz-open-contest/rules/rulesF.htm

Volledige reglement:
Zaterdag 16 / Zondag 17 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

HA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Hongaarse stations geven provinciecode
(2 letters)
www.ha-dx.com

Zaterdag 16 Januari
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB Affiliated Societies Team Contest
Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/rafs.shtml
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Zaterdag 23 / Zondag 24 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG RTTY Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Alleen volgnummer, vanaf 001 RST hoeft niet gegeven te worden.
www.bartg.org.uk/contests.asp

Zaterdag 23 / Zondag 24 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

UK/EI DX contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 UK/EI stations geven ook hun district-code
www.ukeicc.com/which-contest/contest-rules/uk-ei-dx-contest

Vrijdag 29 / Zondag 31 Januari
CQ World-Wide 160-Meter Contest
Tijden: vr 22:00 zo 22:00 UTC (48 uur) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW
Banden:
160 meter
Uitwisselen:
RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie N1MM Call history
bestand (voor USA calls)
Volledige reglement:
www.cq160.com/rules.htm
Zaterdag 30 / Zondag 31 Januari
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 30 / Zondag 31 Januari
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

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.

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

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

50 euro CW tranceiver project. Door
Andre Koopman PA0AKV

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

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

Geen lezing i.v.m. Jaarvergadering.

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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Gelukkig 2016
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