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Voorwoord.
In deze editie van de cq friese wouden een verslag van de jaarvergadering die bezocht werd door 20 personen
inclusief bestuur.
Een berichtje uit “de west” van onze voorzitter. Hier gaat het goed, en we zijn net vertrokken uit St. Maarten. Daar
hebben we een dag gelegen voor een open dag van de kustwacht. Vanmorgen vroeg binnen en om 18:00 uur
weer vertrokken. Nu zijn we op weg naar San Juan (Porto Rico). Daar halen we een Amerikaans team op, die ons
zal helpen met onze taken. De Amerikanen hebben vaak meer info beschikbaar dan wij. We wachten af wat er
allemaal gebeurt.
Na de verslagen van alle onderdelen van onze afdeling nog een oproep van PI4M om toch nog maar eens op de
zolder of in de schuur te kijken of er nog wat ligt om te schenken aan de contestgroep die de spullen dan weer
kunnen verkopen op de Friese radio markt. zodat de pot weer wat gespekt kan worden want er zijn nog wel enkele
wensen.
Voor de kampeerders onder ons een stukje over het Veron Pinksterkamp, waarvoor je je weer op kan geven, met
dit jaar ook een aantal blokhutten voor de wat luxere kampeerder.
Een klein stukje over de Veron verenigingsraad, met een link naar een filmpje en enige uitleg wat de
verenigingsraad nu eigenlijk is en wat zij doet. Hier en daar in de tekst zie je soms blauwe onderstreepte woorden,
dit zijn linken naar verschillende onderdelen die je gerust eens kan aanklikken om zo wat extra informatie te
krijgen over verschillende onderwerpen.
Ook het scorebord is deze keer weer gevuld, na een kalme start, zijn er nu toch weer wat punten gescoord, onder
andere dankzij de PACC. Radiovlooienmarkt in Tytsjerk en natuurlijk de lezing aanstaande dinsdag over de
hinderlijke storing en intruders voor ons als radio zendamateurs.
De antenne analyzer van de afdeling zal worden vervangen door een nieuwe die ook op 70 cm kan meten.
Wie belang heeft bij de oude antenneanalyzer kan een bod doen, het bieden kan vanaf 100 euro. Stuur een mail
met je bod naar de penningmeester@a63.org en de hoogste bieder wint.
Al met al deze keer toch weer een redelijk gevulde cq friese wouden. Tot ziens en hopelijk tot dinsdag.
Dick, PA1DE
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Afdelingsbijeenkomst dinsdag 1 maart
Storing en intruders op de HF hinderlijk voor de zendamateurs.
Dinsdag 1 maart in zalencentrum “De Buorskip” zal Ruud Ivens PG1R uit Leersum ons vertellen over de vreemde
signalen en intruders op de HF banden. Ruud maakt deel uit van de nederlandse werkgroep van Het IARUMS (het
IARU Monitoring System, die bewaakt onze amateurbanden) Verschillende nationale verenigingen nemen deel aan
dit initiatief, wat in Nederland ook door Agentschap Telecom wordt erkend.
Namens Nederland is de VERON actief in het IARUMS Region 1
Ook ons lid Joeke vd Velde PA0VDV is lang lid geweest van dit monitoring systeem.
Aan de hand van geluidsfragmenten en soms ook screendumps van "watervalpatronen", wordt uitgelegd wat deze
signalen zijn en wat de herkomst ervan is. Ook wordt aangegeven wat we er als radioamateur zelf mogelijk aan
kunnen doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken en in een enkel geval zelfs te laten verdwijnen uit de
amateurbanden.
Het eerste deel besteedt Ruud aandacht aan lokaal opgewekte QRM, ook om het te kunnen onderscheiden van de
QRM die veroorzaakt wordt door "intruders".
In het tweede deel zal hij vertellen over "Intruders" dit zijn zenders die willens en wetens de internationaal
gemaakte afspraken over het gebruik van de frequentieruimte aan hun laars lappen.
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 gehouden op de eerste dinsdagavond in de maand, in het zalencentrum “De
buorskip” aan de vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. De aanvang is altijd om 19:30 uur en de deur gaat open om 19:00
uur. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief
via onze website: www.a63.org
Graag tot ziens, Roel Pot PD0OYF
mail: pd0oyf@veron.nl

Verslag van de jaarvergadering
Gehouden op dinsdag 3 februari 2016 in zalencentrum De Buorskip te Beetsterzwaag, aanwezig 20 personen
inclusief bestuur.
Opening
Roel OYFopent de vergadering en heet iedereen welkom. De start is een beetje anders gezien de condoleance
elders in de buorskip. Gebruik van de microfoon doen we deze avond niet ivm voorgaande.
Robert RVH doet iedereen de groeten:
Goedemorgen, Even een klein berichtje uit de "West". We varen nu in de buurt van Aruba en doen hier nu
kustwacht taken. Afgelopen nacht een boot met pech van de open zee naar Aruba gesleept. Ook veel
ondervragingen van schepen die hier varen. Hier is het winter, maar de temperatuur is goed ?? Doe iedereen
vanavond de groeten van mij. 73 PD2RVH
Ingekomen stukken
•
Brief van de contestgroep met verzoek om budget voor aanschaf antennemast.
•
Brief/mail van Martin Bak MBD met de mededeling dat de qsl kaarten voor de contestgroep en club bijna
op zijn. Moeten we bestaande kaart herdrukken of een nieuwe ontwerpen, Kor KDV zal het ontwerp naar
bestuur sturen en bestuur zet het drukken dan in werking.
•
Besluit van bestuur in goed overleg met Frans NHZ om het service bureau op te heffen.
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Jaarverslag secretaris 2015
Roel OYF doet verslag van en over 2015 met een opsomming van gedane zaken, vergaderingen, ledenavonden,
bezochte externe vergaderingen, ledenaantallen, bezochte bezoekers op facebook, etc etc.
Kor KDV bedankt Johannes nog voor het vervaardigen van diverse hulpmiddelen voor de contestgroep.
Jaarverslag penningmeester 2015 en begroting 2016
Johannes PE1LUB doet verslag van het financiele wel en wee van onze afdeling, contestgroep, opmerking eigen
bijdrage van de club in 2014 wel opgenomen, 2015 is dit geactualiseerd en is naderhand toegekend.
Vraag over de verzekering voor de contestgroep, dit is geregeld via de stichting, alle evenementen van de
contestgroep vallen onder deze verzekering. Verder geen opmerkingen.
Verslag van de FRM
Zonder opmerkingen accoord.
Verslag van het Service Bureau
Negatief bedrag heeft te maken met het niet betaald hebben van een aantal N cursus boeken.
Verslag van A63
Ook zonder opmerkingen accoord.
Bezittingen lijst,
Hier kunnen de videobanden en beker vossenjacht uit gehaald worden. Over het totaal overzicht van bezittingen
zijn geen opmerkingen gemaakt.
Begrotingen FRM, Contestgroep,
Geen opmerkingen.
Begroting A63
De antenne analyzer zal vervangen worden door een nieuwe die ook op 70 cm kan meten, de oude zal via de CQ
aangeboden worden met een minimaal bedrag van 100,00 euro en gaat naar de hoogste bieder.
Verslag kascontrolecommissie
Aangezien Kor PA0KDV plotseling weg geroepen wordt is Frank PF5T bereid om namens de kascontrolecommissie
verslag te doen. Na een uitstekende ontvangst bij Johannes thuis kwamen de boeken op tafel.
Bij de eerste blik op de kasboeken blijkt dat Johannes alles op een uitstekende manier bewerkt en boekt bij de
verschillende commissies.
Enige opmerkingen die er waren:
•
Er is veel heen en weer geschrijf van posten.
•
Advies is om ook een balans op te maken.
•
De kasboeken zijn goed op orde, maar een kritische opmerking bij het verslag van het Service Bureau,
waar een tekort te zien is, van 80 euro voor 4 cursus boeken waarvan de koper helaas niet meer te
achterhalen is.
•
Besluit van het bestuur is te stoppen met het Service bureau na de FRM de marge’s zijn erg klein en juist
dan kan je dit tekort niet gebruiken.
Conclusie, de kascontrole commissie adviseert alles overziende de vergadering voor te stellen Johannes decharge
te verlenen, dit advies werd opgevolgd door een applaus richting Johannes voor het uitstekende financieel werk.
Verkiezing kascontrolecommissie
Voor verslagjaar 2015 was de kascontrole commissie bezet door Kor en Frank en reserve was Gerben GHG
Het komende jaar 2016 is de kascontrole commissie bezet door Frank, Gerben en reserve Harrie PH0K voor het
verslagjaar 2017 zal dit zijn Gerben, Harrie en reserve David PC1DB
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Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Johannes Blom PE1LUB in de functie penningmeester.
Kandidaten voor deze functie hebben zich tot voor aanvang van deze vergadering kunnen melden bij de
voorzitter maar er zijn geen kandidaten binnengekomen.
Van harte Gefeliciteerd, Johannes is bij deze weer benoemd voor een periode van drie jaar als penningmeester.

Verslag contestgroep.
Frank PF5T doet uitgebreid verslag van een jaar contestgroep.
Rondvraag
Contestgroep vraagt om medewerkers en operators.
Sluiting
Roel bedankt de aanwezigen voor de zinvolle jaarvergadering en de kritische opmerkingen en wenst ons allen wel
thuis en graag tot 1 maart

Contestgroep PI4M Secretarieel Jaarverslag 2015
1. Organisatorisch
De contestgroep bestaat uit twaalf deelnemers, waarvan ongeveer 80 procent zich bezig houdt met het in
clubverband meedoen aan contesten. Een drietal leden ondersteunt regelmatig met advies, materiaal of hulp
tijdens een activiteit. Voor de formaliteit is er binnen de contestgroep een notulist, een penningmeester en een
voorzitter. Daarnaast kennen we een materialenman, een antennebouwer en nog wat specialisaties binnen onze
eigen groep. De huidige samenstelling bestaat al een aantal jaar.
2. Overleg
De contestgroep overlegt doorgaans 3 keer per jaar; eens in januari, eens in mei en eens omstreeks september.
Tijdens het overleg wordt o.a. vastgesteld hoe en waaraan we deelnemen en hoe onze financieële positie is.
Daarnaast kijken we in vergaderingen terug op vorige contesten en wat daaraan verbeterd kan worden tijdens een
volgende inzet.
3. Financien
De Contestgroep wordt gefinancierd door de VERON afdeling A63. De bijdrage van de afdeling is vanoudsher
gebaseerd op de kosten van circa twee contest-deelnames. Denk hierbij aan toilet, keet, presentje voor de terreineigenaar, huur van elektriciteitskabels en soms huur van een aggregaat. Omdat de Contestgroep zich verder wil
bekwamen worden er regelmatig nieuwe zaken aangeschaft zoals; tuidraden, rotoren, rotorkabel, nieuwe
coaxkabel, nieuwe antennes, gereedschap om spitten mee uit de grond te halen en om coax netjes op- en af te
rollen etc. Hiervoor probeert de contestgroep zelf de financien bijeen te brengen door mee te helpen aan, en
spullen te verkopen op de Friese Radiomarkt. Enkele contesters verkopen materialen op internet, of bouwen
antennes in opdracht waarvan de opbrengst (of een deel ervan) naar de kas van de groep gaat. Ook doen de
contesters regelmatig zelf een vrijwillige duit in hun potje. De contstgroep is afgelopen jaar door Germ Hoekstra in
het zonnetje gezet met een omvangrijke donatie verkoopbare goederen. De contestgroep heeft met de afdeling
A63 geregeld dat ze geld kunnen meenemen naar een volgend boekjaar om zodoende geld te reserveren voor
grotere aanschaffen.
4. Materialen
De contestgroep houdt een materialenlijst bij met daarop goederen die eigendom zijn van de afdeling A63 maar bij
de contesters in beheer zijn. De toestand van deze goederen wordt jaarlijks bekeken. De leden van de contestgroep gebruiken zenders, computers, eindtrappen, interfaces, voorversterkers uit eigen bezit. Hier is sinds 2009
door diverse leden van de contestgroep flink in geïnvesteerd.
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5. Activiteiten
•
In mei heeft de contestgroep meegeholpen aan de Friese Radiomarkt. Tevens heeft ze de antenne
geplaatst van het inpraatstation. Tenslotte zijn er spullen verkocht op een tweetal kramen die door de
afdeling A63 beschikbaar waren gesteld.
•
In september hebben de contesters meegedaan met de IARU Region 1 VHF contest. Er was een dozijn
oud-bezoekers van de velddagen uitgenodigd door de contesters met het plan er een gezellig weekend van
te maken. Het weer was echter bar-en-boos; Waarschijnlijk is dat de reden geweest dat er geen
recreanten waren die konden kamperen, experimenteren, barbecuën etc. Welzijn er enkele afdelingsleden
geweest die kwamen helpen bij de VHF Contest . De contest was gelukkig wel succesvol! Wellicht als
gevolg van het uitgebreide antennepark met bijpassende pre-amps is onze score op een 144Mhz deelname
naar een -voor ons- nieuw niveau getild namelijk: 169 verbindingen. Europees goed voor een 142ste plek
binnen het klassement bestaande uit 246 deelnemers. (Noot: de nummer 1 in dit klassement maakte 1086
verbindingen te weten DA0FF met in alle windrichtingen een mast van 14 meter hoog met in elk van deze
masten 4 stuks 9 elements yagis)
•
In oktober deden de contesters mee met de CQ WorldWide SSB contest. Met 12 operators, 10 antennes en
5 stations is deze activiteit een van de speerpunten geworden van de contestgroep. Er werden 3 nieuwe,
speciaal voor deze contest vervaardigde antennes gebruikt. Er zijn 5300 verbindingen gemaakt. Europees
komt PI4M hiermee naar alle waarschijnlijkheid op de 11e plaats in het klassement van in totaal 20
deelnemers. Verder hebben een aantal contesters op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de
Friese Elfstedencontest afgelopen november.
6. Ambities
De deelnemers van de contestgroep merken dat ze goed kunnen meekomen met de concurrentie. In het verleden
al jaren achtereen een landelijke eerste plaats in velddag-contesten en CQWW (phone). De betere scores zijn vaak
te herleiden naar een betere operating practice van de contesters en de inzet van betere apparatuur en
materialen. Ten opzichte van andere grote stations blijft onze score soms iets achter op bepaalde banden. We
verwachten met een nieuwe verplaatsbare mast nieuwe successen te kunnen boeken. Met een richtantenne voor
40 meterband op de juiste hoogte , met VHF-antennes 4 á 5 meter hoger dan voorheen...
De contestgroep wil nog betere resultaten kunnen neerzetten in de komende jaren en zal er al het mogelijke aan
doen om dit te realiseren.
7. Tenslotte
De contestgroep bedankt de VERON afdeling A63 voor het financieel, materieel en immaterieel steunen van onze
activiteiten. Daarnaast iedereen die afgelopen jaar belangstelling heeft getoond voor onze activiteiten of heeft
meegeholpen met opbouwen, advies, transport, ter beschikking stellen van materialen en het doneren ervan. In
het bijzonder Patrick de Jong voor het uitlenen van elektriciteitskabels en Germ Hoekstra voor de aanzienlijke partij
goederen die we mochten verkopen op de Friese Radiomarkt.
Frank, PF5T

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 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,
Laurens PD9X
lsierdsma@gmail.com
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Veron Pinkster Kamp 2016.
Kamperen zit ons in het bloed, tenminste wij wel, en na een tijdelijk plekje in Sellingen bij vrienden van ons
(PD0OYF) op camping de Bronzen Eik is de organisatie op zoek gegaan naar een ander plekje iets meer in het
midden van het land.
Dit plekje is al eerder het plekje geweest van het VPK namelijk De Paasheuvel in Vierhouten, gelegen midden in de
bos en hei op de Veluwe. Het weekend van 13 t/m 16 mei is het daar dan een drukte met zenders/ ontvangers en
vele vossenjacht ontvangers.
Ook voor dit komende pinksterkamp hoeft niet gereserveerd te worden!
Alléén als u eerder wilt komen dan vrijdag 13 mei of later wilt vertrekken dan pinkstermaandag 16 mei dient u dit
rechtstreeks bij de vpk organisatie te reserveren, het liefst per mail via vpk@plantagie.org
Omdat het een groepskampeerterrein betreft kunt u eventuele extra nachten namelijk niet zelf bij de
Paasheuvelgroep reserveren.
Ook zijn er een 6-tal Finse blokhutten te huur. Deze heeft het VPK in optie genomen tot 1 maart a.s. (langer kon
helaas niet). De blokhutten zijn geschikt voor max. 5 personen en kosten euro 250,- per blokhut voor het
pinksterweekend van vrijdagmiddag tot en met maandagochtend. Het maakt daarbij niet uit met hoeveel personen
u verblijft (minimaal 1, max 5 personen). Daarboven komt nog toeristenbelasting van euro 0,80 per persoon per
nacht. Bedlinnen is inbegrepen, evenals de schoonmaakkosten. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit ook
per mail reserveren via vpk@plantagie.org Wacht hiermee dus niet te lang!
Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt aan het programma.
Om als nieuwe organisatie overzicht te houden op alle activiteiten die
mogelijk georganiseerd gaan worden tijdens het kamp verzoeken wij
iedereen die iets wil gaan organiseren tijdens dit kamp dit ook met ons als
organisatie te overleggen.
In de komende Electron uitgaven zullen wij u uiteraard op de hoogte
houden van alle ontwikkelingen.
Natuurlijk kunt u ons ook volgen op Facebook en voor de laatste informatie
verwijzen we u graag naar www.veronpinksterkamp.nl
Namens de VPK organisatie
73 Benno, PA3FBX.

De VERON Verenigingsraad
Zaterdag 23 April is ook voor onze afdeling weer een belangrijke happening deze Verenigingsraad van de Veron.
Op de VERON Verenigingsraad (VR) komen jaarlijks afgevaardigden van afdelingen bij elkaar om belangrijke
besluiten te nemen. De VR moet jaarlijks worden gehouden vóór 15 mei. Een impressie van zo’n verenigingsraad is
in dit filmpje te zien.
De VR bestaat uit afgevaardigden van de afdeling en uit de bij Huishoudelijk Reglement aangewezen andere
personen. Stemgerechtigd in de vergaderingen van de VR zijn de afgevaardigden van de afdelingen; iedere
afdeling heeft middels haar afgevaardigden recht op één stem voor elke 25 leden of gedeelte van 25 leden.
In de vergadering van de VR wordt:
1. door het hoofdbestuur verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vereniging en het gevoerde
beheer en beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar;
2. door het hoofdbestuur rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar;
3. door het hoofdbestuur de begroting voor het lopende verenigingsjaar overgelegd;
4. door de commissies verslag uitgebracht;
5. in vacatures voorzien;
6. de contributies vastgesteld;
7. behandeld elk ander punt van de agenda.
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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
PF5T
PE1LUB
PE1RWP
PA0VDV
PD9X
PE1RWL
PA1BK
PD0MBY

UBA DX Contest
PACC Contest
PACC Contest
PACC Contest
PACC Contest
PACC Contest
PACC Contest
PACC Contest
ARRL Intern. DX Contest
Totaal

29 QSO's
en
1 Pnt.(SSB)
251 QSO's
en
7 Pnt.(CW/SSB)
344 QSO's
en
8 Pnt.(SSB)
89 QSO's
en
3 Pnt.(SSB)
979 QSO's
en
21 Pnt.(CW)
718 QSO's
en
16 Pnt.(CW/SSB)
312 QSO's
en
8 Pnt.
102 QSO's
en
4 Pnt.
32 QSO's
en
1 Pnt.
-----------------------------------2856 QSO's
en
69 Pnt.

Radiovlooienmarkt Tytsjerk
VERON afdeling Friesland-Noord organiseert voor de 31e keer de
radiovlooienmarkt Tytsjerk op zaterdag 9 april 2016.
Wat kun je wederom verwachten:
Onderdelen en apparatuur van laagfrequent tot en met SHF zoals,
antennes en antennemateriaal, coax, elektronica onderdelen,
dongels, bouwpakketten, surplus, nieuw old stock (NOS),
zelfbouw, boeken en tijdschriften, enz. Zakken met mooie
hoogwaardige onderdelen? Jazeker, maar de voorraad slinkt.
Verder, het Service Bureau (eventueel spullen van te voren
bestellen bij servicebureau A-14), verkoop en inbrengstand. Het
thema op de 1e verdieping zal gaan over MORSE en allerlei zaken
hier omheen. Komt dat zien en horen. Wil je meedoen met dit gebeuren? Laat het weten aan het bestuur.
Iets te verkopen? Denk aan de inbrengstand en neem eventueel contact op met het A-14 bestuur om dit te regelen
(10% opbrengst is voor de organisatie).
En natuurlijk wordt het weer gezellig, net zoals de voorgaande 30 jaar. Tref oude bekenden en praat weer eens
bij. Nieuwe bezoekers en vooral jeugd zijn van harte welkom. Er is genoeg te beleven op het brede gebied van het
radio amateurisme, dus kom, kijk en beleef.
Informatie betreffende tafels, neem contact op met Tom, PA2IP via pi4lwd@amsat.org of kijk op www.pi4lwd.nl
De zaal is open om 9.00 uur en om 15.00 uur is alles weer opgeruimd. Kom ’s morgens op tijd want op=op en
weg=weg! Consumpties verkrijgbaar voor gewone prijzen.
En waar vind je dit nog?=> De toegang is zoals altijd GRATIS.
Halverwege Leeuwarden-Hardegarijp slaat men af richting Tytsjerk.
Het dorpshuis ‘Yn e Mande’, Noarderein 1, is te vinden na 300 meter aan de linker kant. Ruime parkeergelegenheid
(ook gratis) tegenover en naast het dorpshuis.
Graag tot ziens in Tytsjerk op zaterdag 9 april 2016.
Radiovlooienmarkt Tytsjerk: Zeker niet de grootste, maar wel gezellig!
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 5 / Zondag 6 Maart
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 5 / Zondag 6 Maart
Tijden: Low Band Deel 1: 18:00 - 20:59 UTC
Low Band Deel 2: 21:00 - 23:59 UTC
High Band Deel 1: 08:00 - 10:59 UTC
High Band Deel 2: 11:00 - 13:59 UTC
Mode: RTTY

Volledige reglement:
Zondag 6 Maart
Tijden: 07:00 - 11:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

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
Open Ukraine RTTY Championship

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160, 80 en 40m (low band) 40, 20, 15 en 10m
(high band) Uitwisselen:Eerste 2 letters van provincie +
volgnummer, vanaf 001 voor Nederland dus bijv GD001
(Gelderland 001)
www.uarl.com.ua/openrtty/

Volledige reglement:

UBA Spring Contest
Werken met: Stations in België Belgische stations met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun
UBA Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest

Maandag 7 Maart
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 12 / Zondag 13 Maart
DIG-QSO Party
Tijden: za: 12:00 - 17:00 UTC (10, 15 en 20 m)
zo: 07:00 - 09:00 UTC (80m)
zo: 09:00 - 11:00 UTC (40m)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB
Banden:
zie tijden
Uitwisselen:
RST + DIG-nummer niet leden geven alleen RST N1MM Call
history bestand.
Volledige reglement:
www.dig-pa.net/qso-party.asp
Zaterdag 12 Maart
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 12 / Zondag 13 Maart
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:

maart 2016

AGCW QRP Contest
Werken met: Stations die QRP vermogen gebruiken
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001/categorie/AGCW lidm. nr. niet
leden geven NM (Not member)
www.agcw.org
EA PSK63 Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 EA stations geven RST +
Provincie-afkorting
concursos.ure.es
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Woensdag 16 Maart
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 volledige reglement:
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/r80mcc.sht

Zaterdag 19 / Maandag 21 Maart
Tijden: za 02:00 - ma 02:00 UTC (48 uur)
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG HF RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer + UTC
www.bartg.org.uk/hfrttycontest.asp

Zaterdag 19 Maart
Tijden: 13:00 - 15:00 UTC 80m
15:00 - 16:30 UTC 160m
Mode: CW en SSB

Mecklenburg-Vorpommern Contest

Uitwisselen:
Volledige reglement:

Werken met:
Banden:

Stations in Mecklenburg-Vorpommern
80m: 3510-3560 en 3600-3650 Khz 160m: 18101850 KHz
RST + volgnummer + postcode DL stations geven DOK ipv
volgnummer
www.amateurfunk-mvp.de/inhalte/contest.htm

Bijzonderheden:Met het contestlog kunnen ook diverse awards uit MVP aangevraagd worden.
Zaterdag 19 / Zondag 20 Maart
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 20 Maart
Tijden: 07:00 - 11:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:

Russian DX Contest
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.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp

Volledige reglement:

UBA Spring Contest
Werken met: Stations in België Belgische stations met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun
UBA Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest

Maandag 21 Maart
Tijden: 19.00 - 20.00 Nederlandse tijd
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DIG-PA Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 meter
RST + DIG nummer niet leden geven alleen RST
www.dig-pa.net/dig-pa-contest.asp

Donderdag 24 Maart
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

Vrijdag 25 Maart
Tijden: 17:00 - 18:59 UTC
(4 delen van 30 minuten)
Mode: RTTY
Uitwisselen:

R3A-CUP-DIGI

Volledige reglement:

maart 2016

Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST +
Oblast-code Elk station mag per deel van 30 minuten opnieuw
gewerkt worden.
www.rdrclub.ru/r3a-cup-digi/296-r3a-cup-digi-rules
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Zaterdag 26 / Zondag 27 Maart
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: SSB
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

Maandag 28 Maart (2e Paasdag)
Tijden: 06:00 - 09:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Deutschland Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun
DOK
www.dtc-online.de

Volledige reglement:
Maandag 28 Maart (2e Paasdag)
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

OM Low Power Spring Sprint
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001+QTH locator (4 karakters)
+categorie
www.cq.sk/download/ss_10_rules.pdf

Maandag 28 Maart (2e Paasdag)
Tijden: 15:00 - 17:30 UTC
Mode: CW en SSB.
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DARC Ostercontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/referate/dx/contest/ostern/

Let op: Nadat een QSO gemaakt is verlaat het CQ-gevende station de frequentie.
Het station dat aanriep mag nu dus CQ geven.
Bron: www.contestkalender.nl

Een deel van de contestgroep PI4M

maart 2016

v.l.n.r. Jelle, Johan, Kor, Freddy, Frank, Bert, Tamme en Laurens.
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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.

maart 2016
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Activiteitenkalender.

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

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

Storing en intruders op de HF hinderlijk
voor de zendamateurs. Door Ruud Ivens
PG1R

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

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

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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