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Van de voorzitter.
Goede dag allemaal, wanneer u dit leest ben ik nog steeds aan het varen in de West, met de Zr. Ms. de Zeven
Provinciën. Ik ben nu 15 weken onderweg en heb nog zo’n 7 weken te gaan. Half juni kom ik weer aan in Den
Helder, en hopelijk met mooi weer. Hier hebben we tot nu toe geen echt slecht weer gehad. Wel eens een
regenbui en wat golfslag, maar dat mag de pret niet drukken. De temperaturen zijn goed, ongeveer 30 graden en
het zeewater 27 graden. Voor de technische installaties aan boord, die gekoeld moeten worden met zeewater, is
het nog wel uit te houden. Vorig jaar toen ik ruim 4 ½ maand in de buurt van Somalië met de Zr. Ms. Johan de
Witt aan het varen was, hadden sommige installaties zo nu en dan wel problemen, omdat de temperatuur van het
zeewater boven de 32 graden kwam..
Dat we afhankelijk zijn van apparatuur, dat merken we ook op zee. Als er problemen met een satellietstation op de
wal is, is er ook weinig communicatie met het vaste land. Ook komt het voor dat we een verdacht bootje tegen
komen. Dan wordt bij een ondervraging de “normale” communicatie geblokkeerd. We noemen dat een “Black
Hole”. Er komt dan weinig tot niks meer binnen aan boord. Wij als zendamateur kunnen daar wel mee leven. Het
overkomt ons als amateur ook bij het beoefenen van onze hobby. Soms veel roepen, en maar geen contact
krijgen. Het veel contact zoeken met de rest van de wereld, dat gaat onze Contest Groep ook dit jaar weer doen.
Door de financiële donatie van de afdeling, hebben ze steeds meer hun antenne park gereed om dat doel te
bereiken. Maar ze hebben nog steeds geld of goederen nodig om alles zo perfect mogelijk te krijgen. Het verkopen
van goederen tijdens de Friese Radio Markt zorgt ervoor dat de groep met de opbrengst hun uitrusting kunnen
uitbreiden c.q. vervangen. Ook dit jaar heeft de Contest Groep een stand tijdens de FRM. Heeft u spullen over, die
wel te verkopen zijn op de markt, en wilt u deze doneren, kijk dan verderop in de CQ waar dat gemeld, of
gebracht kan worden.
Helaas kan ik dit jaar niet op de FRM aanwezig zijn. Ook de organisatie van de vrijwilligers ligt dit jaar niet bij mij.
Roel PD0OYF, neemt het dit jaar waar. Roel heeft nog steeds mensen nodig, die de gehele dag of een paar uurtjes
mee willen helpen. Dus heb je zin en tijd, geef je op bij Roel. Je houdt nog genoeg tijd over om zelf over de markt
te lopen. Veel plezier op de markt. Hopelijk vinden jullie het gezochte onderdeel, of de amateur waar je al jaren
contact mee hebt, maar nog nooit in levende lijve gezien hebt. Want het is altijd een gezellig samenzijn van
amateurs. Ook dit jaar komen de amateurs van het “nasiballen net” weer naar Beetsterzwaag. Amateurs van over
de hele wereld dus.
Ik zal dit seizoen ook niet meer aanwezig kunnen zijn op de maandelijkse bijeenkomsten. Ik wens u allemaal via
deze weg een prettige en mooie zomer toe. En tot de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen in september.
73 PD2RVH, Robert van Houten.

mei 2016

CQ Friese Wouden

Pagina 1 van 12

Verslag van de ledenavond 5 april
Aanwezig 24 gasten inclusief spreker en bestuur.
In verband met het stemmen over de VR voorstellen zijn er 19 stemgerechtigde leden van A63 aanwezig.
Opening:
Inmiddels 19.45 uur opent Roel de bijeenkomst en heet een ieder welkom en in het bijzonder onze spreker Andre
Koopman PA0AKV.
Mededelingen:
1. Robert van Houten onze Voorzitter laat ons groeten vanuit de omgeving Curaçao waar ze op zee speuren
naar verdachte bootjes in verband met de drugs smokkel. Zij zitten op dit moment vaak in een zogenaamd
“black hole” inhoudende dat er geen communicatie mogelijk is behalve de militaire communicatie.
2. Aandacht gevraagd voor vrijwilliger op de FRM 28 mei aanstaande, graag nog eens bekijken of je je kunt
inzetten een dag of dagdeel. Aanmelden als vrijwilliger kan via mail: vrijwilliger@a63.org
Ingekomen:
1. VR voorstellen die op 23 april behandeld worden in de Verenigings Raad. Deze VR zal door Tamme Hofstee
PA3GJD en Frans Hamelink PA1NHZ worden bezocht.
2. Aanmelding nieuw lid Isaac de Vries PD5AR uit Wolvega, welkom bij de Veron A63.
3. Brief van de werkgroep Ham ECC 2018 die zich al vanaf 2013 bezig houd om tijdens het jaar 2018 waarin
Leeuwarden een bijzonder radio jaar te maken met veel contacten vanuit Friesland. Bedoeling is om alle
friese hoofdsteden te activeren en een certificaat is te behalen, en ook speciale qsl kaarten zullen worden
gedrukt. Vraag van de werkgroep is om 200 euro te doneren om hiermee een stichting op te kunnen
richten om weer subsidie aan te kunnen vragen bij de algemene organisatie. Bestuur is van mening dat we
eigenlijk al JA hebben gezegd voor medewerking en dat het niet Fair zou zijn om nu NEE te zeggen, dus
kan dit jullie goedkeuring dragen? De aanwezige leden zijn akkoord met deze toezegging voor 200 euro.
Stemronde:
Johannes deelt de stemformulieren uit en ondertussen legt Roel uit wie kan stemmen en geeft nog een korte
toelichting over de onderwerpen.
Van de 19 aanwezige stemgerechtigde leden is er door 17 leden gestemd.
Voorstel
Voorstel
Voorstel
Voorstel
Voorstel
Voorstel

1
2
3
4
5
6

Voor
Tegen
Voor
Voor
Voor
Voor

Lezing:
Nadat de stemronde is geweest geeft Roel het woord aan Andre die ons vertelt over het lage kosten project een
CW zend ontvanger.
Pauze:
In de pauze is ruimschoots gelegenheid Andre vragen te stellen en het door hem samengestelde te bekijken.
Vervolg van de lezing. Andre laat na de pauze nog zien hoe het een en ander werkt en beantwoord nog wat
vragen.
Sluiting:
Rond 21.30 bedankt Roel Andre voor de mooie lezing en gaat met een cadeaubon vergezeld.
Bedankt iedereen voor de komst en vraag nog eens aan de FRM te denken.
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Afdelingsbijeenkomst 3 mei
Telefoonfilters ombouwen vanaf 1 GHz tot 2,4 Ghz
Beetsterzwaag, Dinsdag 3 mei in zalencentrum De Buorskip aan de Vlaslaan 26 aanvang 19.30 uur zal Jan Meijer
PE1DRN ons vertellen over zijn ombouw project van oude dect 1850 Mhz telefoons en gsm telefoons uit het band 1
gebied.
Jan had lange tijd het idee om iets met de oude mobieltjes van bijvoorbeeld band 1 en oude dect telefoons te
doen en omdat in genoemde telefoons leuke filtertjes zitten is hij op onderzoek gegaan in deze mobieltjes. In een
aantal mobieltjes zitten 6 zo genoemde trilholtes op een rij en door deze te gaan bewerken en weer samen te
stellen en de trilholtes in te korten verstem je het filter. Jan zal ons vertellen hoe dit ombouwen gaat en wat hij
met dit project wil doen.
Een trilholte is een ruimte die aan de binnenzijde reflecterend is voor een bepaalde golfsoort en waarin een
bepaalde frequentie of frequenties bevoordeeld worden waardoor deze gaan overheersen. Trilholten kunnen
worden aangetroffen in een variëteit aan voorwerpen en apparatuur. De meeste toepassingen vindt men in de
hoogfrequente elektrotechniek. Voor de metingen gebruikt hij een NWT 4000 welke schitterend en nauwkeurig
werkt. Jan heeft eerder dit jaar deze lezing verzorgt bij de kunstmanen werkgroep in Utrecht.
Volgend op dit verhaal zal Jan ook nog iets laten zien van het volgen van satellieten en de bouw van een 2/70 cm
kruisantenne voor Roel Rauwerda PD2RKH 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: http://www.a63.org
Roel Pot PD0OYF Secretaris en PR afdeling A 63
Affiche van de markt: http://www.a63.org/activiteiten/frm/2016/affiche%202016.pdf

PI4M behaalt 2e plaats!
Tekst: Frank PF5T
Foto: Bert PA1BK
A63 contestgroep PI4M heeft afgelopen maand de uitslag ontvangen
van haar deelname aan de CQ WorldWide Contest. En zoals verwacht
is PI4M hiermee 2e geworden (5,06mln punten) in het landelijk
klassement, na het team van PI4CC uit Vlaardingen (9,43mln punten)
Op Europees niveau behaalde onze contestgroep de 11e plaats. In
het najaar doet PI4M opnieuw mee in deze contest en hoopt dan op
een positie in de Europese Top-10 van Multi-Multi deelnemers,
wederom vanaf de locatie in Luinjeberd.
Onlangs is een delegatie van PI4M opnieuw naar de contestlocatie in
Luinjeberd afgereisd, ditmaal om de familie Sierdsma nog even
uitgebreid te bedanken. De contestgroep heeft onkosten voor de
verbruikte elektriciteit vergoed. Echter de leden werden tijdens de
contest in oktober zo goed verzorgd dat ze naderhand "met de pet
rondgingen" om zo een extra bedankje voor de Sierdsma's te
genereren, waarmee de Sierdsma's zelf kunnen beslissen hoe zij
binnenkort eens een middagje of avondje "er-op-uit" gaan.
73,
Frank, PF5T

mei 2016

CQ Friese Wouden

Pagina 3 van 12

Verslag VR vergadering op 23 april 2016
Als afgevaardigden van de afdeling hebben Tamme, PA3GJD en ik, Frans PA1NHZ de 77st Verenigingsraad
bezocht. We waren ruim op tijd om met een koffie en een gebakje vooraf met wat mede amateurs een gesprek
aan te gaan.
De vergadering opende op tijd en ging zeer voorspoedig, er waren geen opmerkingen over het gevoerde beleid
van het HB en alle rapporten werden dan ook door middel van applaus goed gekeurd. De toespraak van de
algemene voorzitter Remy Denker, PA3AGF , welke gepland stond voor na de lunch werd derhalve al voor de lunch
uit gesproken.
Hier enige punten uit de toespraak van Remy:
Er is een tekort aan vrijwilligers en U wordt dan ook dringend verzocht of U ook wat voor Uw afdeling kunt doen,
samen zijn we sterk. De samenwerking tussen de VRZA is eenzijdig beëindigd door de nieuwe voorzitter van de
VRZA de Hr.Floris Wijnnobel PA1FW, dit onderwerp is op hun vergadering van 2014 besproken en toen zijn de
eerder gedane uitspraken terug genomen en is besloten dat de VRZA toch moet blijven bestaan. Dit is jammer
maar we blijven wel goed samen werken met de VRZA, uit eindelijk zijn er ook veel afdelingen die samen
activiteiten en vergaderingen houden.
Een punt van zorg zijn de regionale bijeenkomsten, op deze bijeenkomsten waren 17 afdelingen niet aanwezig, in
2014 waren dat er 14. Wat ook erg teleurstellend was dat de afdeling welke de bijeenkomst organiseerde niet
werd geïnformeerd door een afdeling dat zij niet kwamen, dat is onacceptabel. Remy trok een parallel dat er een
uitnodiging is voor u thuis, en u blijft zonder bericht weg. Een ander punt bij deze regio bijeenkomsten is dat het
HB de vergader data bepaald en ook de agenda punten, het hoofdbestuur wil nu de afdelingen uitnodigen om hun
wensen aan het Hoofdbestuur kenbaar te maken en in samen werking de agenda samen te stellen.
Wat betreft het Amateur Overleg (AO) met het AT aangaande de tijdsduur over bepaalde zaken deelde het AT
mede dat hun werkdruk, “Veroorzaakt door amateurs” te hoog is waardoor bepaalde zaken te lang duren door een
gebrek aan voldoende personeel. Hierdoor neemt het ongeduld onder amateurs alleen maar toe. De voorzitter
vindt dit een trieste zaak, maar zal desondanks voorstellen blijven indien. Mijn persoonlijke opinie is we betalen nu
voor onze vergunning dus daar mag wel wat meer actie van het AT tegenover staan.
De storingsmeldingen bij het AT zijn als volgt te verdelen: een radioamateur ondervindt storing: 16, een
radioamateur veroorzaakt storing: 5, Radioamateurs hebben last van gedrag van medeamateurs : 11. Als u een
klacht indient bij het AT bestuur dan ook een kopie naar het HB, dit is ook van belang voor de EMC commissie.Er
wordt ook gewerkt aan een beleidsnotitie, dit naar een VR voorstel van Twente in 2014, er is toen aangegeven dat
dit wel twee tot twee en een halfjaar kon duren. Er is nu een concept beleidsnotitie opgesteld dat nog nadere
invulling nodig heeft maar de missie luidt:
De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee
verband houdend experimenteel radio en elektronicaonderzoek.
De visie is als volgt gedefinieerd:
De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar
leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren. Deze missie en visie zullen zo snel mogelijk op onze website
geplaatst worden. Het bestuurswerk gedaan door het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen, welke veelal in de
avonduren plaats vinden houden onze vereniging gaande een applaus voor al deze medewerkers is dan ook op zijn
plaats. Tot zover de toespraak van onze voorzitter. U kunt de gehele toespraak vinden op de VERON site onder
nieuws en de VR bijeenkomst. Na de toespraak was er de lunch welke prima was verzorgd door de medewerkers
van DOK ZUID bestaande uit broodjes en de keuze uit tomaten of groentesoep. Na het hervatten van de
bijeenkomst werd over de zes ingebrachte voorstellen gestemd.
Voorstel 1 van de afdeling Twente A 40 om de N amateurs toe te laten op de 23 cm voor amateur TV werd
aangenomen.
Voorstel 2 van afdeling Leiden A28 om leden in het afdelingsbestuur te benoemen welke geen radioamateurs zijn
werd afgewezen. Een afdelingbestuur bestaat uit de leden, geen bestuur geen afdeling.
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Voorstel 3 van afdeling Leiden A28 om een digitale of papieren versie van Electron voor kinderen te promoten
werd aangenomen. Benieuwd wat de afdeling Leiden hiervoor zelf gaat doen, delegeren is makkelijk.
Voorstel 4 van afdeling Eindhoven A13 om het ATOF beleid te wijzigen, een voorstel van gelijke strekking is
behandeld op vergadering van de IARU in Wenen op 16 en 17 April j.l. Op deze vergadering zijn de geschetste
voorbeelden door de onder de loep genomen met het voorlopig resultaat, ( moet nog formeel vast gelegd worden)
dat er een maximale 500 khz voor de verschillenden modes komt. Dit afhankelijk van de repeater. Er komt een
bandplan. Na uitleg door de vertegenwoordiger van de IARU is dit voorstel is ingetrokken.
Voorstel 5 van afdeling ARAC A21, dit voorstel was nagenoeg hetzelfde als voorstel 3 en is dus door de afdeling
ingetrokken.
Voorstel 6 van afdeling Den Helder A23, betreffende het creëren van wat meer ruimte in de bestaande
bandplannen voor digimodes o.a JT63 en JT9 in de 80 meter band, nu wordt alleen CW en Phone genoemd. Na
een uitleg over de lopende actiepunten binnen de IARU door Sjoerd Ypma PA0SHY werd het voorstel ingetrokken.
Tijdens de vergadering zijn Koos Sportel PA3BIV en zijn vrouw Hilda PA3EKW benoemd tot lid van verdienste uit
erkenning voor het werk dat zij deden en nog doen voor het Amateur Radio Amateurisme met name werd hier
genoemd het Veron Pinkster Kamp (VPK) dat jaren door hen werd georganiseerd.
Als er leden zijn die zich geroepen voelen om een functie binnen het HB op zich te nemen, de functie van PR
voorzitter is beschikbaar. Ook zijn er nog plannen om een Technisch Forum op te richten voor alleen Veron leden
welke technische vragen hebben, alsmede een Forum voor bestuursleden voor bestuurlijke vragen onderling.
Om 15;30 werd de vergadering door de voorzitter gesloten.
N.B. Bij deze wil ik het bestuur vragen om de uit slagen van de VR voorstellen van de stemming op onze afdeling
gedefinieerd aan de afgevaardigden mee te geven, dus zoveel voor, zoveel tegen en zoveel onthoudingen. Er werd
namelijk gedefinieerd gestemd. Ook moet er een mandaat zijn om af te wijken van wat de afdeling gestemd heeft
als hier op de bijeenkomst een legitieme reden voor is.
Mede namens Tamme Hofstee PA3GJD,
Frans Hamelink PA1NHZ

Het voorgestelde bandplan voor 80 meter. Zie www.iaru-r1.org
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38e Friese Radio Markt 28 mei 2016
De friese radio markt bestaat alweer 38 jaar, waar blijft de tijd.
Begonnen als een kleine markt is het uitgegroeid tot een niet meer weg te denken radiomarkt in het noorden van
het land. Vele bezoekers weten nog steeds Beetsterzwaag te vinden en komen veelal al jaren naar onze FRM. Een
markt met deze omvang zouden we nooit kunnen organiseren als er geen vrijwilligers waren wel of niet lid.
De oproep naar de vrijwilligersgroep is begin februari al weer gedaan en gelukkig hebben velen al weer toegezegd
te willen helpen deze dag of een dagdeel, toch kunnen we ook dit jaar wel weer enige aanvulling gebruiken. Heb
je zin om op 28 mei een dagdeel te helpen dan kun je je aanmelden bij Roel Pot op het mail adres
vrijwilliger@a63.org In overleg met Roel kun je dan ingepland worden op een voor jou geschikte plaats.
Werkzaamheden die er te doen zijn: Opbouwen stands, uitzetten dranghekken, bewaking, kassaverkoop ( wellicht
iets voor je yl of xyl ), schoon maken en houden terrein, afbouwen van stands.
We zien je graag als vrijwilliger komen.
Namens de FRM commissie,

Roel Pot PD0OYF

PI4M zoekt nog spullen
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
financieren.
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,
pd9x, lsierdsma@gmail.com

Nasiballen aanwezig tijdens de Radiomarkt.
Zaterdag 28 mei 2016
Het is bijna zover en een groot aantal Nederlands sprekende amateurs, verspreid over de hele wereld, maken zich
klaar voor de jaarlijkse bedevaart naar Beetsterzwaag.
Opgegeven amateurs komen uit Australië België Luxemburg Canada en Nederland. Ongetwijfeld zullen er meer
volgen.
Via ons dagelijkse "Nasiballen Net" proberen we zoveel mogelijk Nederlands sprekende amateurs over te halen om
de reis naar Beetsterzwaag te maken en het aantal deelnemers groeit.
Nog even de details van het "Nasiballen Net". We zijn te horen op 16:00 en als de condities het toelaten 21:00
GMT op een van de volgende frequenties: 28.630 - 21.435 - 14.345
Hopelijk tot horens of anders tot ziens in Beetsterzwaag.
Namens Marc ON4ACH
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Antennemeetdag
Op zaterdag 21 mei 2016 willen we als afdeling Meppel weer een antennemeetdag organiseren unieke gelegenheid
om uw eigen gebouwde of fabrieks antenne te laten meten. De metingen worden weer als vanouds uitgevoerd in
het weiland tegenover wegrestaurant “De Lichtmis”, bekend van de jaarlijkse Radio Onderdelen Markt in
september. We hebben de mogelijkheid om te meten op 4 meter, 2 meter,70cm, 23cm, en 13cm.Van te voren
opgeven is noodzakelijk, dit kan tot 7 mei 2016 bij Lucas pe1rqy@veron.nl maar natuurlijk ook via a32@veron.nl

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:
PD0MBY
PA1BK
PA1NHZ
PD9X
PE1LUB
PE1RWL
PE1RWL
PA1DE

BARTG Spring RTTY Contest
59 QSO's
Russian DX Contest
53 QSO's
Russian DX Contest
588 QSO's
CQ WW WPX Contest
1220 QSO's
CQ WW WPX Contest
54 QSO's
CQ WW WPX Contest
50 QSO's
EA RTTY Contest
30 QSO's
EA RTTY Contest
50 QSO's
Totaal

en
en
en
en
en
en
en
en

2 Pnt.(RTTY)
2 Pnt.(SSB)
13 Pnt.(SSB)
26 Pnt.(SSB)
2 Pnt.(SSB)
2 Pnt.(SSB)
1 Pnt.(RTTY)
2 Pnt.(RTTY)

6764 QSO's en 164 Pnt.

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
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

Zondag 1 Mei
Tijden: 13:00 - 19:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

AGCW QRP/QRP Party
Werken met: QRP stations werken met andere QRP stations
Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 + Klasse
www.agcw.org

Maandag 2 Mei
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden: 80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/r80mcc.shtml
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Zaterdag 7/ Zondag 8 Mei
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW, SSB en RTTY (RTTY niet op 160m)
Uitwisselen:
Volledige reglement:

ARI DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Italiaanse stations RST + provincie
(2 letters)
www.ari.it

Woensdag 11 Mei
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: Data
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden: 80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/r80mcc.shtml

Zaterdag 14 / Zondag 15 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 14 / Zondag 15 Mei
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Portuguese Navy Day Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer + CQ Zone Leden van de Portugese
marineclub NRA geven RST + clubnr + CQ Zone
www.nra.pt/portuguese-navy-day-contest---2016.html

Zaterdag 14 / Zondag 15 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Dinsdag 17 Mei
Tijden: 18:00 - 19:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Donderdag 19 Mei
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden: 80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/r80mcc.shtml

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

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

Volledige reglement:
Zaterdag 21 / Zondag 22 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement

mei 2016

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

CQ Friese Wouden

Pagina 8 van 12

Zaterdag 21 / Zondag 22 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Opmerking Area-Codes:

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

Zaterdag 21 / Zondag 22 Mei
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 21 / Zondag 22 Mei
Tijden: 21:00 - 02:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 28 / Zondag 29 Mei
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW WPX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.cqwpx.com/rules.htm

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.

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

Di. 03 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:
Za. 28

Telefoonfilters ombouwen, door Jan
Meijer PE1DRN
38ste Friese radio markt.

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

September 2016
Di. 01 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

Service Bureau A63 en
lezingen
Frans Hamelink
PA1NHZ
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade
Tel: 0561-688885
sb@a63.org

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.

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

bci.koffer@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
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Advertentie.
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