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Van de voorzitter.
Goede dag allemaal,
Hier voor mij de laatste “van de voorzitter”. Op dinsdag 7 februari hebben we onze jaarvergadering, en ook de
verkiezing voor een nieuwe voorzitter. Ik houd er na twee periodes mee op. Niet dat ik het niet naar mijn zin heb,
maar het is tijd dat er weer nieuw bloed in komt.
In de twee afgelopen periodes ben ik een aantal keren voor mijn werk op missie geweest. Het voorzitterschap
moest ik dan op afstand verzorgen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de andere bestuursleden.
Mijn dank hiervoor aan de andere bestuursleden. Ook de nieuwe voorzitter zal altijd kunnen rekenen op de hulp
van de andere bestuursleden.
Het op elkaar kunnen rekenen geldt ook voor de vrijwilliger van de Friese Radio Markt. We hebben in de loop der
jaren een vaste kern die ons helpt. Door veroudering dunt deze vaste kern uit. Daarom het verzoek of jij je ook op
wilt geven als vrijwilliger van de FRM. In het financieel jaarverslag, zal de penningmeester ook uitleggen dat
vrijwilligers erg belangrijk zijn voor het voortbestaan van de afdeling. Zonder de bijdrage van de FRM zouden we
minder lezingen kunnen geven met mensen van buiten de afdeling.
Ook is er bij de contest groep het een en ander verandert. Zo is er een eigen call (PI4M) geregeld, naast onze
afdeling call (PI4EME). De afdeling is in het bezit gekomen van een mobiele mast. Deze mast is recentelijk door de
contest in elkaar gezet. Zonder rotor sectie is hij ongeveer 17,5 meter hoog. De mast zal dan ook bij verschillende
contesten gebruikt worden.
Ik bedank iedereen die mij het vertrouwen heeft gegeven om de afdeling twee periodes te mogen leiden. En vraag
ook om de nieuwe voorzitter dezelfde steun te geven die ik heb gehad.
Bedankt, en tot ziens bij de jaarvergadering op 7 februari.
73 Robert van Houten
PD2RVH
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Verslag van de ledenavond
Aanwezig inclusief sprekers en bestuur: 21 gasten.
Onderwerp: Berging Vickers Wellington bommenwerper.
Opening:
•

Voorzitter Robert opent de vergadering en heet Wil pe1jra met echtgenote en Jacob pe1otb en Lea
zeekadett op de Roermond van harte welkom.

Mededelingen:
•
Geboorte van Rinke zoon van Freddy en Jildau.
Verslag vorige ledenavond:
•
Verslag zoals in de CQ is gedrukt geeft geen vragen.
Ingekomen stukken:
•
Geen ingekomen stukken.
Financiën:
•

Johannes zegt dat de jaarvergadering ook al weer aanstaande is en dat de financiële verslagen
ook weer klaar moeten zijn.

Jaarvergadering en verkiezing:
•
Deze jaarvergadering is er weer een bestuursverkiezing.
•
Herkiesbaar Dick PA1DE bestuurslid en redactie CQ Friese Wouden.
•
Niet herkiesbaar Robert PD2RVH voorzitter.
•
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot de aanvang van de jaarvergadering.
Lezing 1e deel:
•
Wil pe1jra bedankt ons voor de uitnodiging, en stelt ons voor aan Jacob, pe1otb en Lea, zeekadett
van de Roermond.
Inleiding wat we vanavond gaan zien en horen over de berging van de Vickers Wellington bommenwerper.
Iets over de Berging, een paar video opnames en Foto’s.
Waarom de berging van deze bommenwerper, de plaats waar deze onder het water in de grond ligt is een
zandwingebied en aangezien er nog munitie bij het wrak ligt is berging noodzakelijk. Opdrachtgever is de
Gemeente “de Fryske Marren” De aanvraag voor de zandwinning was al van 2015 Totale kostenplaatje benaderd
de 10 miljoen waarvan 40% voor de gemeente, waarvan ook weer gelden komen van de RAF en Den Haag.
Betrokken bij deze berging is ook De stichting Aircraft Recoverygroup 1940-1945 die ten doel heeft om onderzoek
te doen op het gebied van de luchtoorlog boven Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
vliegtuig ligt ongeveer op een diepte van 3 tot 4 meter en zo’n 1 tot 2 meter in de grond. In het IJsselmeer liggen
ongeveer nog 63 wrakken, die meestal ongevaarlijk zijn. Hier echter lagen 500-ponders (4 stuks), 250-ponders (3
stuks) en 270 kleine brandbommen. Dit toestel had een Poolse bemanning en de reden daarvan was dat dit soort
toestellen over de gehele wereld is verkocht rond 1935 en dus ook aan Polen. De Vickers Wellington kon een
snelheid halen van 370 Km/u en had 2 motoren zijn maximale vluchtafstand was 4000 Km. Er waren in totaal 6
bemanningsleden aan boord. Tijdens de oorlog werd ook de Avro-Lancaster met 4 motoren en 11
bemanningsleden, deze kon een afstand halen van 4300 Km en kon veel hoger vliegen tot 8 Km. Tevens veel
gebruikt het Vliegende Fort de B17, deze kon in totaal 32000 Kg mee
nemen dus was een grote jongen, die tot zeker 12 Km hoog kon
vliegen. Overigens vlogen de Engelsen veelal in de nacht en de
Amerikanen overdag.
Het gebied waar de bommenwerper lag was ongeveer 30x40 meter en
ruim 4000 kuub water moest in uit de put worden gepompt. Taak van
de ex mijnenveger de Hr. Ms. Roermond was om met haar
opleidingsschip toezicht te houden op het projectgebied en logistieke
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ondersteuning verlenen aan de betrokken instanties. De bevoorrading werd veelal via marifoon of via 2 of 70 cm
gedaan waar de zeekadetten onder begeleiding mogen oefenen in communicatie. De radiohut van de Roermond is
vernieuwd en dient nu als lesruimte.
Enkele video’s worden getoond en daarna is er een PAUZE.
Pauze:
•

Lezing 2e deel.

Nu worden er nog enkele foto’s getoond en tot slot een video
opname van de RAF “fly over” ter nagedachtenis aan de
bemanningsleden.
Enkele website’s:
•
•
•

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/08/25/vliegtuigberging-ijsselmeer-van-start
http://zkklemmer.nl/project-berging-wellington-ijsselmeer-in-de-media/
http://www.omropfryslan.nl/nieuws/644572-stukje-ijsselmeer-drooggelegd-voor-berging-vliegtuigwrak

Rondvraag:
•
Vraag of er ook via de afdeling een bestelling gedaan kan worden van het Vademecum 2016 toegezegd
dat er in de volgende CQ een oproep met bestelformulier gezet zal worden.
Sluiting:
•
Robert bedankt Wil, Jacob en Lea voor het mooie verhaal over deze berging met een cadeaubon, bedankt
iedereen voor de komst en wenst ons wel thuis en graag tot februari tijdens de jaarvergadering.
Roel PD0OYF

Afdelingsbijeenkomst
Aan de leden en belangstellenden van de afdeling A 63 Friese Wouden.
Hierbij nodigt het bestuur jullie uit om dinsdag 7 februari voor een ledenavond
naar de Buorskip te komen in Beetsterzwaag.
Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Agenda voor de jaarvergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag secretaris 2016
Jaarverslag penningmeester 2016 en begroting 2017
Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecommissie.
Pauze en eyeball-QSO.
Bestuursverkiezing.
Verslag contestgroep.
Lezing Bouke en Laurens.
◦ Laurens en Bouke laten vanavond wat “luister antenne’s “ de revue passeren middels een dia
presentatie.Het gaat hier over de Beverage, K9AY, EWE antenne, Flag antenne en de magnetic loop
voor RX.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.
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Oproep aan PACC-deelnemers
door: Frank PF5T (e-mail: pf5t@a63.org)
Doe je in het weekend van 11 en 12 februari mee aan
de jaalijkse PACC Contest? En ben je lid van VERON
A63 ? Dan vraag ik je om mij je geclaimde score door
te geven en de klasse waarin je meedeed (je log en/of
summary mag natuurlijk ook), zodat ik net als
voorgaande jaren een opsomming maak van de A63
deelnemers en hun resultaten.
Met JULLIE medewerking kan ik dit al aan het einde
van deze maand (!) in dit blad publiceren want anders
verschijnt het pas in de (na-)zomer. Immers dan pas is
de landelijke uitslag bekend.
De contest-logs moeten vóór 1 maart bij de PACCorganisatie zijn ingediend dus als je mij dan ook je
claim hebt gemaild dan gaat deze primeur vast lukken!
Single-operator deelnemers van onze afdeling vraag ik
de regel;
"CLUB: 63"
op te nemen in het log zodat je log automatisch
meedoet voor het z.g. PACC-afdelingsklassement. Van
de 58 deelnemende VERON-afdeling haalde onze afdeling afgelopen jaar de 5e plaats. Met een beetje extra
inspanning zetten we onszelf dit jaar in de Top 3!
Geef bovendien je aantal gemaakte QSO's ook op bij afdelingscompetitie.nl
In die ranglijst eindigde A63 onlangs op de 24e plaats van de in totaal 55 deelnemers (Zie Electron, februari 2017)
Alvast bedankt en veel succes!
Frank Talens

Vademecum 2016
Nu verkrijgbaar! Hèt vernieuwde handboek voor iedere radioamateur. Exclusief bij de
VERON A63 Het is zover, u heeft er lange tijd op moeten wachten maar dat is dan ook de
moeite waard geweest. Het Vademecum 2016 is vanaf nu beschikbaar. Wim de Vries,
PA0ME als redacteur en samensteller van de 16e editie van het Vademecum heeft er een
meer dan behoorlijke klus aan gehad. We mogen Wim dankbaar zijn voor zijn inspanningen
en met hem trots zijn op het resultaat. De 16e editie in kleurendruk ziet er zeer fraai uit.
Bedroeg de vorige uitgave 350 pagina’s; het nieuwe Vademecum heeft een omvang van
380 pagina’s verdeeld over15 hoofdstukken. In deze nieuwe editie is ook aandacht besteed
aan digitale radiocommunicatie. De inhoud is bijgewerkt tot 1 september 2016. De prijs van
10,00 euro voor leden en 12,50 voor niet-leden (excl. Verzendkosten). Bestellen kan bij de
Penningmeester door €10,00 leden of € 12,50 niet leden over te maken naar:
Bank rek.nr: NL47 INGB 0004 9273 56
T.n.v. STG Radiozendamateurs Friese Wouden, Ureterp
Betalingskenmerk: Vademecum en uw CALL
Bestellen voor 10 februari ! Dan bestel ik ze collectief zodat ik de boeken franco krijg toegestuurd en u kunt uw
boek dan op 7 maart tijdens de bijeenkomst in Beetsterzwaag afhalen.
Johannes, PE1LUB penningmeester@a63.org
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Radiomarkt Rosmalen bezoeken?
Afdeling A 63 heeft het voornemen om bij voldoende belangstelling, een bus te huren om de radio markt in
Rosmalen op 11 maart a.s. te bezoeken. Dit biedt, gezien de grote afstand tussen Friesland en Rosmalen een
unieke kans om op een gemakkelijke en comfortabele manier deze markt ook eens te bezoeken. Het is mogelijk
om op diverse plaatsen op te stappen o.a. Drachten Mac Donalds Azeven zuid, “De Buorskip” in Beetsterzwaag en
eventueel de Mac Donalds in Heerenveen. Vertrektijd bij de Azeven zuid Mac Donalds 7.30 en 15 min later in
Beetsterzwaag en even later bij de Mac Donalds in Heerenveen. We hopen rond 6 uur weer terug in Drachten te
zijn. Om dat de bus maar plaats bied aan 43 personen is vroege aanmelding wel noodzakelijk. Om dat het aantal
personen wat meegaat nu niet bekend is de eigen bijdrage in de reiskosten bij 43 pers. € 10,00, 40 pers. € 11,00,
35 pers. €12,50, 30 pers. € 16,50. Als het aantal deelnemers minder is dan 30 dan gaat het niet door. Als er
mensen meewillen maar geen lid zijn van A63 vragen wij € 10,00 extra boven de reissom van onze leden. We
proberen voor koffie en thee in andere dranken in de bus te zorgen maar hier over is nog geen duidelijkheid mede
in verband met het aantal personen wat eventueel meegaat. Voor Uw informatie de toegang tot de markt €8,00 en
is niet in de reissom in begrepen. Ik wil nog proberen bij de organisatie om een korting op basis van het aantal
personen te krijgen.
Graag wil ik voor 28 februari vernemen wie er meegaat en waar U op wilt stappen graag per Email naar
PA1NHZ@Veron.nl of op de komende vergadering. Betaling contant bij vertrek.
Frans S. Hamelink, PA1NHZ

Electronica vlooienmarkt
Zaterdag 25 februari 2017 organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) al weer voor de eenentwintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC Aperloo waar ruim 220 meter
aan kramen opgesteld zal staan.
Op deze gezellige Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit
Nederland, Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica
te maken hebben.
Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van antennes, kabels, meetapparatuur en
voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s. En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet
vergeten door het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn er voor de computer
liefhebbers computers, laptops, componenten en accessoires verkrijgbaar. Maar ook op het gebied van Arduino,
raspberrypie,shield en accessoires is er voldoende te vinden en dat vaak voor zeer gunstige prijzen. Ook zullen er
allerlei soorten led verlichting , led strips, zaklantaarns, telefoonladers, opbergsystemen, opbergkratten,
gereedschap en vele andere zaken te koop aangeboden worden.
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, verzamelt u oude radio’s, oude leger
apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 25 februari
2017 naar deze gezellige Radiomarkt.
De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde. De markt
begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3 Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte .
Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK
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Youngsters on the air 2017 - UK
Over een paar maanden is het al weer zo ver, het 7e zomerkamp van Youngsters on the air. Dit jaar vindt het
evenement plaats in de omgeving van Londen, England.
Wat is Youngster on the air?
YOTA is een IARU R1 radio kamp speciaal voor jongeren van 15 t/m 25 jaar, welke elke zomer in een ander land
georganiseerd wordt. Dit jaar organisseert de RSGB (Radio Society of Great Britain) het kamp. Het evenement
vindt plaats van 5 t/m 12 augustus in Gilwell Park, hemelsbreed 20km vanaf het centrum van Londen.
Wat kan je verwachten:
Het kamp wordt door elke deelnemer de afgelopen 6 jaar 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:
•
•
•
•
•

Bezoek aan Bletchley Park.
Bouw je eigen ontvanger.
Contesten in de EU HF contest.
SOTA activatie.
en nog veel meer!

Tijdens het kamp verblijf je in verzorgde accomondatie.
Wat zijn de kosten
Het kamp; eten, drinken, activiteiten en verblijf worden gesponsord door de IARU R1 Je eigen kosten zijn de
vliegtickets van en naar London en een deelnemers vergoeding van €50. Lidmaatschap bij de Veron is een must.
Enthousiast?
Vanwege het grote succes van het kamp, zijn er voor het Nederlandse team 3 plaatsen beschikbaar (inclusief
teamleider). Wil je mee? Stuur dan snel een e-mail met daarbij een enthousiaste motivatie waarom jij mee wilt
naar: pd5lkm@veron.nl Ook voor verdere vragen kan je bij mij terecht Let op: de inschrijvingen sluiten 1 maart.
Vergeet niet om te kijken op www.ham-yota.com hier kun je veel meer dingen vinden over de evenementen van
voorgaande jaren.
Ik hoop snel je motivatie te ontvangen!
’73 Lennart Kieft
PD5LKM
Teamleider

Oproepje
Hello,
AL here, VA6AN www.va6an.com
I will be visiting Oosterwolde in mid april and i am looking for a contact in that area. Any help would be
appreciated.
73 Al
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Radio vlooienmarkt Rosmalen
Op zaterdag 11 maart 2017 organiseert de VERON, afd. 's-Hertogenbosch, voor de 42ste maal de jaarlijkse
Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron in Rosmalen (Den Bosch). Vorig jaar ontvingen we weer iets meer
dan 5000 mensen. Dit jaar kunnen er geen entreekaartjes meer vooraf besteld worden. De reden
hiervoor is dat de afgelopen jaren er steeds minder afdelingen gebruik van maakte. Er was ook geen financieel
voordeel mee te behalen, het enige voordeel is dat men morgens meteen kan doorlopen en dat men niet in de rij
voor de kassa’s hoeft te gaan staan. Om de rijen korter en sneller te maken, zijn de verschillen tussen de kassa’s
met gepast geld en niet gepast geld opgeheven. Alle kassa’s zijn nu gelijkwaardig. U kunt ons ook helpen door uw
leden er op attent te maken, als men de markt gaat bezoeken, om zo veel mogelijk met gepast geld te betalen.
Dat verhoogd de snelheid aan de kassa’s aanzienlijk, dat geeft voor ons het voordeel dat we minder muntgeld
moeten aanvoeren en beschikbaar moeten hebben.
Algemeen:
De Landelijke Radio Vlooienmarkt 2017 vindt plaats in het ExpoDome van het Autotron complex te Rosmalen
(gemeente ‘s-Hertogenbosch). De toegangsprijs bedraagt € 8,-.
De hallen zijn geopend van 9.00 tot 15.30 uur. Toegang tot het restaurant is reeds vanaf 8.00 uur mogelijk.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het parkeren is niet kosteloos (valt buiten onze organisatie). Voor het
weggaan betaalt u voor een parkeerkaart (uitrijkaart) bij de LIBÉMA kassa in de entree. Vergeet dat niet en help
zo mee aan een vlotte doorstroming bij het uitrijden.
Op onze website www.radiovlooienmarkt.nl vindt u altijd de laatste informatie. De afdeling Den Bosch heet u weer
van harte welkom en samen maken we van deze 42steLandelijke Radio Vlooienmarkt weer een groot feest.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de secretaris van Stichting BRAC : info@radiovlooienmarkt.nl
Tot ziens op zaterdag 11 maart! We verheugen ons op uw komst!
Namens Stichting BRAC,
De voorzitter, Paul Sterk, PA0STE

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:
PE1RWL
PD0MBY
PA0MBD
PE1RWL
PE1RWL
PE1RWL
PA0MBD
PA0VDV

SARTG New Year RTTY Contest
ARRL RTTY Roundup
UBA PSK63 Prefix Contest
UBA PSK63 Prefix Contest
HA-DX Contest
BARTG RTTY Sprint
BARTG RTTY Sprint
REF Contest
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25 QSO's en
1 Pnt.
29 QSO's en
1 Pnt.
111 QSO's en
4 Pnt.
30 QSO's en
1 Pnt.
25 QSO's en
1 Pnt.
80 QSO's en
3 Pnt.
156 QSO's en
5 Pnt.
111 QSO's en
4 Pnt.
----------------------------------------Week
347 QSO's en 12 Pnt.
----------------------------------------Totaal
567 QSO's en 20 Pnt.
=====================
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 4 Februari
Triathlon DX Contest
Tijden: 00:00 - 07:59 UTC CW
08:00 - 15:59 UTC SSB
16:00 - 23:59 UTC RTTY
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: Zie tijden
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement:
triathlon-dx-contest.gr/contest/index.php/rules
Zaterdag 4 / Zondag 5 Februari
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 4 Februari
Tijden: 16:00 - 19:00 UTC
Mode: CW Alleen met handseinsleutel
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 4 / Zondag 5 Februari
Tijden: 18:00 - 17:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zondag 5 Februari
Tijden: 07:00 - 16:00 UTC
Mode: CW, SSB, DIGI en FM
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Maandag 6 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r80mcc.shtml

Zaterdag 11 / Zondag 12 Februari
Tijden: za 00:00 - zo 23:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

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

VFDB Kontest
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Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
40 en 80 meter (zie tijden).
RST + DOK Stations zonder DOK geven volgnummer, vanaf 001
www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/kalender/regeln/vfdb-contest/
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Zaterdag 11 Februari
Tijden: 11:00 - 13:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 11 / Zondag 12 Februari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC

PACC Contest
Werken met:

Volledige reglement:

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

Zaterdag 11 / Zondag 12 Februari
Tijden: 19:00 - 23:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 1,8 MHz Contest
Werken met: Stations uit het Verenigd Koninkrijk
Banden:
160 meter
RST + volgnummer UK stations geven ook district code
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r160m.shtml

Woensdag 15 Februari
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC

Volledige reglement:

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

Woensdag 15 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: Data
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r80mcc.shtml

Zaterdag 18 / zondag 19 Februari
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 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

Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Mode: CW
Uitwisselen:

Volledige reglement:
Zaterdag 18 / zondag 19 Februari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK31.63.125
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Russian PSK Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST + Oblastcode.
www.rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/49-rus-ww-psk-rules

Donderdag 23 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/r80mcc.shtml

Vrijdag 24/ Zondag 26 Februari
Tijden: vr 22:00 - zo 22:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:

CQ 160 Meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie N1MM Call history
bestand (voor USA calls)
www.cq160.com/rules.htm

Volledige reglement:
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Zaterdag 25 / Zondag 26 Februari
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 25 / Zondag 26 Februari
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 26 Februari
Tijden: 09:00 - 11:00 en
15:00 - 17:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Opmerkingen:

REF Contest
Werken met: Frankrijk, Corsica en Franse overzeese gebieden.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Franse stations geven RST + departement
nr. Franse overzeese gebieden geven RST + prefix N1MM Call history
bestand.
concours.ref-union.org/contest/
UBA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun
provincie-code N1MM Call history bestand
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen
HSC Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + HSC lidmaatschapsnummer niet leden geven RST/NM (Not
Member)
N1MM Call history bestand
www.highspeedclub.org
In het 2e deel van de contest mag elk station opnieuw gewerkt worden.

Bron: www.contestkalender.nl
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Amateurrondes.
Elke week zijn er diverse amateurrondes, waaraan amateurs uit onze regio deelnemen.
Onderstaand een overzicht van de meest beluisterde rondes, die onder andere gehouden worden.
Natuurlijk kunt u zich hier ook in melden.
Dagelijks:
Nederlandstalig Amateurnet:
Friese Merenronde:

dagelijks
dagelijks

op
op

3.603 MHz LSB +/- QRM
145.2875 MHz FM

vanaf 17:30u.
vanaf 22:00u.

Wekelijks:
D-Star Ronde:
Pronkjewail-ronde:
Friese Wouden-ronde:
QRP SSB-ronde:
10 meter-ronde:
Hunebed-ronde:
QRP CW-ronde:
Friese-ronde:
Meppel-ronde:
Munt-ronde:
Drachtster Kei ronde:
DMR ronde:

iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

op
438.400 MHz GMSK via PI1DRA
op
145.750 MHz FM via PI3GRN
op
144.340 MHz USB
op
3.795 MHz SSB +/- QRM
op
29.550 MHz FM
op
145.275 MHz FM. RX via PI2ASN
op
3.560 MHz SSB +/- QRM
op
3.660 MHz LSB +/- QRM
op
145.650 MHz FM via PI3MEP
op
145.700 MHz FM via PI3HVN
op
145.475 MHz FM
via PI1DRA 438.000 Mhz mode 4FSK TDMA

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

20:30u.
19:00u.
21:00u.
10:30u.
21:00u.
10:30u.
11:00u.
11:30u.
12:00u.
20:00u.
11:30u.
12:00u.

Lidmaatschappen.
Lid worden?
Wilt u lid worden van de VERON afd. Friese Wouden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het
Centraal Bureau van de VERON op telefoonnummer (026) 442 67 60. Het Centraal Bureau is ook bereikbaar via
E-mail: veroncb@veron.nl
Geen lid, maar wel A63 nieuws ontvangen ?
Zowel voor leden, als voor niet-leden geeft de VERON afd. Friese Wouden circa 9 keer per jaar een
afdelingsuitgave uit. U kunt zich hierop abonneren door een lege E-mail te sturen naar nieuws-subscribe@a63.org
Afmelden kunt u doen door een lege E-mail te sturen naar nieuws-unsubscribe@a63.org en vervolgens ontvangt u
een bericht met nadere instructies waarna u afgemeld bent.

Donateur worden ?
Donaties aan de afdeling, worden gebruikt voor het financieren van zaken zoals de Friese Radiomarkt, onze
deelnames aan velddagen, onze digitale nodes, en het verwezenlijken van toekomstige plannen waarvoor
draagvlak bestaat onder onze afdelingsleden. Voor het doen van een donatie kunt u zich wenden tot onze
penningmeester.
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Activiteitenkalender.

Februari 2017
Di. 07 19:00 – 22:00 Jaarvergadering en verkiezing.
Lezing:

Bouke en Laurens gaan iets vertellen
over antennes.

Maart 2017
Di. 07 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Gerrit Westra PA0GEW over laagfrequente electromagnetische golven

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

penningmeester@a63.org

giro 49 27 356

Kopij inleveren vóór
de 22ste van de
maand.

bci.koffer@a63.org

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

Contestgroep
PI4M
Kor de Vries
PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE
Beetsterzwaag
Tel: 0512-382262
pi4m@a63.org
Beheer
Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321
penningmeester@a63
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