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Voorwoord.
Druk druk druk, we hebben het allemaal druk en toch vinden we tijd om zo nu en dan iets met onze mooie hobby
te doen in bijvoorbeeld een Contest wedstrijd.
Genieten van de contacten die je maakt met zomaar een vreemde elders op onze wereld.
Zomaar iemand aan de micro hebben zonder tussenkomst van een draadje, behalve een beetje spanning.
Spannend is dat zeker en helemaal als je op een camping zomaar een qso hebt met iemand in Brazilië.
Ook onze eigen afdeling is al weer druk bezig met vele zaken, soms even een berichtje van een bezorgd lid van
onze afdeling. We hebben een paar mooie contesten voor ons, ik denk dan aan het komend weekend het CQ WW
contest, en het PA beker contest op 12 en 13 november en vergeet niet onze lokale trots het 11 steden contest
wat deze keer op 2 en 40 meter plaats vindt. Geef de verschillende stations een rapportje, voor een paar uurtjes
contesten zijn ze soms wel de gehele dag bezig.
Wij (Roel en Aukje) gaan er soms nog even op uit met onze camper en ook dan even een QSO op een van onze
amateur banden dat is pas echt genieten.
Het is al eens vaker genoemd, ben je zelf actief geweest vanaf een vakantiebestemming dan is het leuk om dit
eens van je te vernemen. In deze CQ is weer veel te lezen, iets van de bestuurstafel, vraag voor hulp, verslag van
onze vorige bijeenkomst en nog veel meer.
Een vraag van Cees de Vries PA0VRC uit Heerenveen of iemand in de gelegenheid is om hem een keer op te halen
zodat hij ook een keer onze afdelingsavond kan bezoeken.
We krijgen dinsdag 1 november een mooi verhaal van Hans Remeeus PA1HR te horen over zijn tijd dat hij
werkzaam was bij PCH Radio Scheveningen.
Graag tot ziens.
Roel Pot PD0OYF
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Kort verslag van de ledenavond 4 oktober
Aanwezig met 25 gasten ( inclusief bestuur )
Robert heet ons allen van harte welkom en in het bijzonder onze gasten die voor de eerste keer onze afdeling
bezoeken.
Mededelingen: de bestelde kaarten voor de DvdA worden als ze besteld zijn op onze eerst volgende
afdelingsavond 1 november uitgereikt.
We hebben vanavond verschillende sprekers dus een gevulde avond.
Voor de rondvraag zijn er geen bijzonderheden.
We krijgen een verslag van de gehouden HF dag van Frans en Martin.
Laurens PD9X viel in de prijzen en kreeg de versierselen van Frans.
Het was de 2e prijs van de PA beker contest 2015
Bauke PA0ZH vertelde ons over zijn mooie ballon project. Een aantal ballonnen
oplaten met daar onder een draad voor een HF antenne was de opdracht en
het werden een aantal ballonnen met Helium gevuld die een draad van 20 / 40
meter omhoog hield. Het werd een bijzonder project want je moet rekening
houden met wind. Op de grond het voedingspunt met een aantal radialen.
Ondanks dat er eigenlijk geen openingen waren toch leuke verbindingen
gemaakt.
Ben je niet geweest, heb je zeker iets gemist.
PD0OYF

Afdelingsbijeenkomst 3 mei
Uitnodiging.
Aan de leden en belangstellenden van de afdeling A 63 Friese Wouden. Hierbij nodigt het bestuur jullie uit om
dinsdag 1 november 2016 voor een ledenavond naar “de Buorskip” te komen in Beetsterzwaag.
Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening.
Mededelingen.
Verslag vorige bijeenkomst ( zie elders in dit blad )
Ingekomen stukken voor de ledenavonden.
Financiën.
Jaarvergadering 2017 en verkiezing ( zie elders in dit blad )
eerste deel lezing van Hans Remeeus PA1HR die ons mee zal nemen naar de tijd dat hij werkzaam was bij
Radio Scheveningen.
PAUZE.
tweede deel van de lezing.
Rondvraag.
Sluiting.
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Over Radio Scheveningen en de geschiedenis daarvan.
Beetsterzwaag 1 november 2016 aanvang 19.30 uur in zalencentrum “De
Buorskip” komt Hans Remeeus PA1HR ons vertellen over dit bijzondere
radiostation.
Hans is ruim 18 jaar werkzaam geweest bij PCH van 1971 tot 1989. Als jongen
van 17 jaar kwam hij als kustwachtradiotelegraaf ambtenaar te werken bij
PCH. Samen met 32 leeftijdsgenoten 28 yl’s en 5 om’s begon hij aan de negen
maanden durende opleiding. Wat is het bijzonder dat je als jonge
radiozendamateur van je hobby je werk kunt maken en al vrij snel achter een
prachtige siemens E 311 komt te zitten. Hans zal ons deze avond vertellen over
dit bijzondere radio station en zijn ervaringen en belevenissen.
Interesse in de boeiende verhaal van Hans dan bent u van harte uitgenodigd om 1 November aanvang 19.30 uur
naar de Buorskip aan de vlaslaan 26 te Beetsterzwaag te komen. Onze QSL manager is ook weer aanwezig voor
het wisselen van je kaartenbestand.
U bent van harte welkom, lid of geen lid. Interesse in ons maandelijkse nieuwsbrief "CQ Friese Wouden"
abonneren kun je via de website www.a63.org zelf regelen.
Graag tot ziens,
Roel Pot secretaris

Van de Bestuurstafel.
Algemeen.
Afgelopen tijd bij ons besproken en binnengekomen:
•
•
•

Kaarten voor de Dag van de Amateur die op zaterdag 5 november gehouden zal worden in Apeldoorn.
Johannes PE1LUB neemt de kaarten, zoals is afgesproken, mee naar de bijeenkomst van 1 november.
Heb je een kaart of kaarten besteld dan kun je ze dan in ontvangst nemen.

Reacties n.a.v. vorige vergadering.
De bijeenkomst verliep niet zoals we ons voor ogen hadden. De presentatie kwam helaas niet tot zijn recht
vanwege technische problemen en/of bestanden die niet te openen waren. We hopen dat we op een later tijdstip
het mooie verhaal van het ballon project nog een keer te zien kunnen krijgen.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er een aantal reacties binnengekomen bij het bestuur.
Afgelopen week is er uitvoerig gesproken over met name de inrichting van de zaal.
De reacties hebben wij ter harte genomen, en we gaan bij de eerst volgende bijeenkomst een andere opstelling
toepassen.
Presentatie mogelijkheden.
Digibord, interactief scherm, beamer, overhead projector, flipover, microfoon; we hebben tegenwoordig heel veel
mogelijkheden om iets te presenteren. De laatste keer is er, om wat voor reden dan ook, iets misgegaan met het
laten zien van foto's. Waar dit probleem zat, weten we niet. We weten wel dat we dit niet weer mee willen maken.
We hebben besloten dat we als bestuur zorgen voor een beamer en dat een spreker zelf laptop, desktop en
dergelijke moet verzorgen/regelen. Is zoiets niet voor handen dan kunnen we een laptop regelen. In dat geval
moeten bestanden een week voor de betreffende avond bij ons binnen zijn. We kunnen dan vooraf controleren of
alle bestanden werken. Dat gaat niet als dit op de avond zelf moet. We hopen als bestuur dat jullie daar begrip
voor hebben.
Een actief bestuur.
Iedere vereniging ziet graag dat een bestuur actief is, maar mogen we dat ook van onze leden verwachten? Mogen
de leden achterover leunen en afwachten wat er voor HUN wordt gedaan?
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Dit gegeven is uitvoerig besproken op onze bestuursvergaderingen. We hebben enigszins de indruk dat de leden
denken dat ze achter over mogen leunen, maar eigenlijk ook wel weten dat dat niet zo is. We hebben een actieve
groep leden die zich bezig houdt met bijvoorbeeld de contesten en de FRM. In deze groepen zit een groot deel van
het bestuur.
We hebben het tijdens de vorige vergadering gehad over ons 30 jarig bestaan. We vinden het jammer dat er,
behalve wat reacties geen leden bereid zijn om iets te organiseren voor dit heugelijke feit. Geen commissie, geen
feest.
Wij participeren in 2018 in het HAMECC evenement. Er is een werkgroep opgericht, maar deze heeft dringend
vrijwilligers nodig. Mogen we van onze leden dan MEER verwachten? wij weten het antwoord daar niet op, dit
kunt u het beste voor u zelf beslissen.
In 2014 is besloten om i.p.v. 7 met 5 bestuursleden verder te gaan. Het doel was dat de te organiseren activiteiten
deels door leden gedaan konden gaan worden. De praktijk heeft echter anders uitgepakt. De zittende
bestuursleden moeten “noodgedwongen” ook in allerlei commissies zitting nemen. Wat zou het fijn zijn als er meer
leden zo nu en dan actiever worden voor de vereniging.
Vacatures.
Volgend jaar februari is er weer een jaarvergadering. We zijn nu al aan het nadenken hoe of, en door wie
aftredende bestuursleden vervangen kunnen worden. Aan een ieder het verzoek om na te denken of een
bestuursfunctie iets voor je is. Op ons schema voor aftreden/herbenoeming staat deze keer het voorzitterschap en
algemeen lid voor de CQ Friese Wouden redactie.
Reacties kun je richten aan bestuur@a63.org
Dank.
We danken alle actieve leden, van onze afdeling, voor de prettige manier van samenwerking en wensen nog jaren
actief en enthousiast verder te gaan.
Namens het bestuur tot ziens op 1 november.

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:
PA0VDV
PA0ZH
PD9X

Scandinavian Activity Contest
CQ WW DX Contest
Scandinavian Activity Contest
Periode
Totaal
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Uitbreiding D-Star repeaters,
Een poosje terug is er in sneek een D-Star repeater bijgekomen.
Danny PA2SNK heeft Sneek en omgeving voorzien van een mooie dekking van het D-Star systeem.
Deze repeater werkt op de frequentie 438.325 MHz met een – 7,6 shift.
De instellingen die je nodig hebt zijn RPT 1 voor lokaal gebruik: PI1SNK-B en voor werken over de gateway
RPT 2 instellen: PI1SNK-G
Globaal is er bereik tot op de afsluitdijk.
Ook is Danny nog bezig om een 23 cm repeater geschikt te maken voor D-Star.
Het packet systeem draait ook nog steeds in Sneek.
1200 baud op 144.8875
9600 baud op 430.950
1200 baud aprs op 144.800
PacketRadio ax25:
HAM: PA2SNK @ PI8SNK.#FRL.NLD.EURO
CB: CB2SNK @ CB9SNK.FRL.NLD.EURO
73 Danny Oudendag PA2SNK

HF en Enthousiasme
Op de laatste afdelingsbijeenkomst zou ik verslag doen van de HF-bijeenkomst in Apeldoorn. Dat werd een heel
warrig verhaal, zonder dat ik de items goed belichtte. Ik geloof dat dat kwam door het woordje HF. Eigenlijk had
ik willen vertellen over mijn recente HF-ervaring, waarbij ik uit m’n bol ging van plezier.
Worden we niet geacht wat bezadigder op te treden op onze leeftijd? Nou, vergeet het, ik was weer helemaal een
broekie! Een puppes 3 voor ingewijden… Hoe dat kwam? Bij toeval ging ik meedoen aan die Spaanse Cervantes
herdenking van de URE. U weet wel: toen het cluster overspoeld werd met AN400 meldingen, hoogst irritant….
Cervantes was de schrijver van Don Quichotte, die knaap die vocht met molentjes. Nou, ik moest ook vechten met
molentjes. Al vrij snel bleek, dat er een geweldige website was waarop je alles kon volgen, en ook hoe het
scoreverloop was. En tot m’n lol zag ik mijn call hoger op de lijst komen. Dat schept natuurlijk verplichtingen en
ging ik er fanatiek tegenaan.
Waarom had ik er nou zo’n lol in? Spanje werken op zoveel modes en banden is nou niet een DX-activiteit die me
triggert. Vermoedelijk kwam dat omdat ik een relatie begon te zien met onze geplande activiteit rond Leeuwarden
2018. Stel je voor dat wij ook zoiets uit de grond kunnen stampen. Cervantes was een maand in de lucht en er
werden ruim 800.000 QSO’s gemaakt! Stel je eens voor! Dat aantal is natuurlijk indrukwekkend, maar daar ging
het geeneens om. Het feit dat die organisatie erin slaagde om zoveel operators uit Spanje en Ceuta te mobiliseren
was fantastisch! Net zo fantastisch als de enorme belangstelling uit de rest van de wereld.
Enthousiasme is toch mede de grondslag voor het welslagen van evenementen. Wij allemaal staan ook voor zo’n
uitdaging in 2018 en waarom zouden wij ons ook niet vol vuur in het avontuur storten? Op wat voor manier dan
ook, maar hopelijk ook als deelnemer die nu eens “aan deze kant” van de pile-up wil zitten….
C U L de Martin/PA0MBD
P.S. Kijk zo af en toe eens op WWW.hamecc2018.eu om de ontwikkelingen te volgen en dan zo enthousiast
worden dat je je gelijk aanmeldt als operator…..!! Of als adviseur, of als deskundige, of als….. Het maakt niet uit,
we gaan er met z’n allen iets moois van maken!!
En niet alleen op HF!
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Hulp gevraagd bij de Yaesu FT-DX-400.
Graag doe ik via de CQ Friese Wouden een oproep voor hulp en
mogelijk afregelen van mijn oude tranceiver de Yaesu FT-DX400.
Zal me eerst even voorstellen:
Mijn naam is Wilfred Baidenmann met call PA0QL en ben een
tijdje terug verhuist van Nieuw Beijerland naar Donkerbroek. In
Donkerbroek wil ik weer bezig met de radiohobby en ben van
plan mijn Yaesu tranceiver weer op te tuigen en te koppelen
aan een langdraad die tussen twee bomen hangt.
Bij het testen van de zend/ontvanger, die zeker 20 jaar in de kast heeft gestaan, kom ik tot de ontdekking dat het
zendergedeelte niet goed meer werkt. Op bepaalde delen van de HF gaat de lamp van de kunstantenne wel
branden maar je merkt aan alles dat het afstemmen niet goed gaat. Zelf ben ik bezig geweest om schakelaars
weer werkbaar te maken en de pennen van de buizen schoon te maken, doch dit geeft niet het gewenste
resultaat.
Ik doe hierbij een beroep op iemand met ervaring met dit soort zaken om de zender weer werkbaar te krijgen.
Zelf mis ik de ervaring om in mijn eentje dit op te lossen en wil niet gaan prutsen met resultaat dat er misschien
meer kapot zou gaan. Een schema en handleiding van de set is aanwezig. Als iemand zin en tijd hebt om me te
helpen zou ik dat erg op prijs stellen.
Contact kan het beste via mail: wfbaidenmann@hetnet.nl
Bij voorbaat dank,
73 Wilfred PAoQL

Friese 11 Stedencontest 2016
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 32ste Friese 11
stedencontest 2016. Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A-14, A-62, A-63, FRAG, andere contestgroepen
en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is op zondag 20
november 2016.
Belangrijke mededeling:
De laatste jaren zijn er veel signalen geweest om de contest van de 80 meterband te verschuiven naar de 40
meterband. Om nu de voor- en nadelen hiervan het beste te kunnen beoordelen, vragen we de deelnemers dit jaar
bij wijze van experiment de 40 meterband te gebruiken. Graag ontvangen we de ervaringen en beoordeling van de
deelnemers. Dus ook al bent u geen voorstander van het gebruik van de 40 meter, we ontvangen graag uw
ervaringen. Na aanleiding van deze ervaringen zal de organisatie voor de komende jaren een beslissing nemen.
Het contest deel op 40 meter loopt van 7060 – 7100 kHz en van 7130 – 7200 kHz. Mocht je willen nalezen hoe de
contest in z’n werk gaat? In het reglement lees je alle informatie. Denk er om; elk station mag per band maar 1
maal worden gewerkt. Contact voor de bezetting en organisatie: pe1cda@veron.nl
Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!
VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.
Tom PA2IP en Peter PE1CDA
PI4M
Zoals het er uit ziet zal er vanuit de contestgroep geen deelname zijn iedereen is op de een of andere manier
verhinderd. Dit omvat het hele team "Stavoren" (PA1BK vergezeld door PD4DX en/of PA3FUO) en delen van het
team "Workum" waaronder PA0KDV, PA3GJD, PE1RWL en ondergetekende.
Als er nog iemand een stad wil bemannen kun je je melden bij de organisatie.
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 5 / Zondag 6 November
Tijden: za: 06:00 - 10:00 UTC
en 14:00 - 18:00 UTC CW
zo: 06:00 - 10:00 UTC
en 14:00 - 18:00 UTC SSB
Mode: zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 5 / Zondag 6 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 5 November
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 6 November
Tijden: 09:00 - 11:00 en 15:00 - 17:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

IPA Radio Club Contest

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 IPA leden geven als toevoeging
IPA
www.iparc.de
Ukrainian DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Oekraine stations geven 2 Oblastcode (2 letters) N1MM Call history bestand.
www.urdxc.org
RSGB International Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen. Stations buiten EU
werken alleen EU.
Banden:
80, 40 en 20 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer, naam. Na een QSO
gaat het CQ gevende station QSY en mag dus het aanroepende
station nu CQ geven.
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/sprint.shtml
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.
Woensdag 9 November
Tijden: 19:00 - 20:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Sprint Contest
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer en naam.
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/rsprint.shtml

Let op: Dit is een sprint contest. Het station dat CQ of QRZ geeft mag slechts één QSO op dezelfde frequentie
maken, daarna moet het minimaal 2 KHz verschuiven om een ander station aan te roepen of 5 KHz om zelf weer
CQ te geven!
Zaterdag 12 / Zondag 13 November
Tijden: Za 00:00 - Zo 23:59 UTC (48 uur)
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

WAE-DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.waedc.de

Bijzonderheden:
In deze contest kan ook QTC verkeer voor komen. Uitleg hierover staat in het reglement.
Dit QTC verkeer moet wel plaatsvinden met een station in een ander continent.

November 2016

CQ Friese Wouden

Pagina 7 van 11

Zaterdag 12 / Zondag 13 November
Tijden: za 07:00 - zo 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 12 November
Tijden: 09:00 - 11:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 12 / Zondag 13 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 13 November
Tijden: 09:00 - 11:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 19 / Zondag 20 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 19 / Zondag 20 November
Tijden: za 16:00 - zo 07:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Japan International DX Contest
Werken met: Stations in Japan.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ-Zone (Nederland en België is 14) Japanse stations
geven RST + Prefecture-nummer
www.jidx.org/jidxrule-e.html
PA-Beker Contest
Werken met: Alleen Nederlandse stations onderling
Banden:
80 en 40 meter
RST+ QSL-Regio-nummer (wat is mijn QSL-regio?) N1MM
PA-Beker Call History bestand (2008-2015)
trafficbureau.veron.nl/pa-beker
OK-OM DX Contest CW
Werken met: Stations in Tsjechië en Slowakije
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 OK/OM stations geven RST +
districtcode N1MM Call history bestand.
okomdx.crk.cz/
PA-Beker Contest
Werken met: Alleen Nederlandse stations onderling.
Banden:
80 en 40 meter
RST+ QSL-Regio-nummer (wat is mijn QSL-regio?) N1MM
PA-Beker Call History bestand (2008-2015)
trafficbureau.veron.nl/pa-beker
LZ DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU Zone (voor PA en ON 27) LZ stations geven RST +
districtcode N1MM Call history bestand.
lzdx.bfra.org/rulesen.html

Volledige reglement:

All Austrian 160m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 OE stations geven daarbij ook hun
District-code.
www.oevsv.at/opencms/funkbetrieb

Zaterdag 19 / Zondag 20 November
Tijden: 19:00 - 23:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 1,8 MHz CW 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

Zondag 20 November
Tijden: 10:00 - 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Friese Elfsteden Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
40 meter
RST + Regionummer + QTH
www.pi4lwd.nl/11st2016reg.htm
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Donderdag 24 November
Tijden: 19:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Sprint Contest
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer en naam.
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/rsprint.shtml

Let op: Dit is een sprint contest. Het station dat CQ of QRZ geeft mag slechts één QSO op dezelfde frequentie
maken, daarna moet het minimaal 2 KHz verschuiven om een ander station aan te roepen of 5 KHz om zelf weer
CQ te geven!
Zaterdag 26 / Zondag 27 November
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ Zone. Voor Nederland en België is dit zone 14
www.cqww.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.
November 2016
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

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

Hans Remeeus PA1HR vertelt over
Radio Scheveningen

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

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

Dick Fijlstra, PA0DFN vossenjagen
nieuwe stijl.

Bestuur

Medewerkers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contestgroep
PI4M
Frank Talens
PF5T
Mouterij 67
8401 WC Gorredijk
Tel: 06-28784844
pi4m@a63.org

Kopij inleveren vóór
de 22ste van de
maand.

Beheer Antenne-analyzer,

Beheer
Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321

penningmeester@a63.org

giro 49 27 356

bci.koffer@a63.org

Roel Pot 06-44068957
of mail secretaris@a63.org

penningmeester@a63
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