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Van de voorzitter (ad interim)
Beste leden van de VERON afdeling A63 – De Friese Wouden, graag nodig ik jullie uit voor de afdelingsbijeenkomst
op 3 april as.
Deze avond zullen onder andere de voorstellen voor de VERON verenigingsraad 2018 worden behandeld. Let wel,
de voorstellen zullen niet inhoudelijk besproken of toegelicht worden. De voorstellen zelf hebben jullie al eerder per
e-mail toegestuurd gekregen. Ook is er een stemformulier als hulpmiddel meegezonden. Het scheelt veel tijd als
iedereen de voorstellen van te voren bestudeert en de stemformulieren alvast ingevuld meeneemt naar de
afdelingsbijeenkomst. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
De lezing zal deze avond worden verzorgt door Alex, PA2CV die over hun contest avontuur tijdens de 2 meter
contest als PA1TK/p vanaf de Trintelhaven zal vertellen.
Ik wens jullie alvast een interessante afdelingsbijeenkomst toe op 3 april a.s. Ik ben zelf helaas verhinderd
vanwege QRL verplichtingen.
Bert, PA1BK
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Verslag afdelingsbijeenkomst 6 maart 2018
Secretaris: Bert, PA1BK
De presentielijst is getekend door 24 personen, inclusief bestuur en spreker.
1. Opening en welkom
Voor de eerste keer heet Bert, PA1BK in de rol van tijdelijke voorzitter, iedereen van harte welkom op deze
afdelingsbijeenkomst. Met name de spreker van vanavond Frank, PA3BIC.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
•
SK PA0EB, OM Elias (Eep) Bouma († 4-2-2018)
•
Nieuwe samenstelling bestuur A63:
•
Voorzitter (ad interim) Bert Kamminga, PA1BK
•
Secretaris Bert Kamminga, PA1BK
•
Penningmeester Johannes Blom, PE1LUB
•
Algemeen bestuurslid Dick van Ens, PA1DE
•
Algemeen bestuurslid Frank Talens, PF5T
•
Algemeen bestuurslid Johan Friso, PE1RWL
Omdat de combinatie functie voorzitter, en secretaris ongewenst is, blijven we op zoek naar een nieuwe voorzitter
buiten het huidige bestuur.
•
Nieuwe website a63.veron.nl is live.
•
Aankondiging van een korte enquête over interesses van leden + inventarisatie email adressen
verspreiding CQ Friese wouden.
•
We gaan eind 2018 nadenken over invulling afdelingsbijeenkomsten, input welkom.
•
Nog steeds RQM en SUB-RQM A63 gezocht.
•
Attentie voor inbrengstand PI4M op de FRM, details in de CQ Friese Wouden.
•
Attentie voor gezochte vrijwilligers FRM, details in de CQ Friese Wouden.
•
In afdelingsbijeenkomst in April gaan we de (23!) VR voorstellen behandelen.
•
FRAG start in september met cursus N/F.
3. Verslag huishoudelijke jaarvergadering A63, 6 februari 2018
Geen opmerkingen
4. Financiën
Geen opmerkingen
5. Korte update HAMECC door Martin, PA0MBD
Martin geeft ons een korte update van de huidige stand van zaken. Er zijn ruim 40 vrijwilligers actief. Inmiddels is
de stad IJlst aan de beurt. Ruim 3.000 verbindingen zijn reeds gemaakt. A63 doet actief mee.
6. Rondvraag
Kor, PA0KDV – ruim 50% van de FRM stands gereserveerd. Indeling buitengebied wordt binnenkort uitgezet.
7. Kort verslag presentatie/lezing over HAMNET door Bram, PA3BIC
De oorsprong van HAMNET ligt in Duitsland en Oostenrijk. De voorloper is het packet radio netwerk. Dit biedt
echter te weinig overdracht snelheid. Met HAMNET is een overdracht snelheid van min 1 tot max 40 mbps
mogelijk. 10 mbps is de wens als landelijk dekkend netwerk. Liefst alles via radioverbinding en zo weinig mogelijk
via internet.
D-star is een te duur systeem voor amateurtoepassingen op een landelijk dekkend netwerk, met HAMNET kan dat
wel. De IP-range in de 44 range is uitgegeven voor het AMPRNet (AMateur Packet Radio Netwerk).
Wat kun je met HAMNET? Email versturen, een eigen website, bestanden verzenden, een data server, Echolink,
Teamspeak, Winlink 2000 email (wordt gebruikt door DARES en diverse nooddiensten, berichten kunnen worden
verstuurd binnen HAMNET maar ook naar internet), koppelen repeaters (bv PI2NON project), eenvoudige
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videobestanden verzenden, nieuwe TCP/IP gestuurde technieken, enz, enz. Wat is nodig voor HAMNET? Een hoog
opstelpunt met vrij uitzicht, rondstraler of vier sector antennes voor een acces point, één of meerdere schotels
voor link verbindingen, switch of een router en stroomvoorziening. Voor verbinding maken met een acces point is
nodig een eigen IP adres. Deze kun je opvragen bij PE1CHL@amsat.org. Belangrijk is aan te geven welk acces
point je wilt gaan gebruiken.
8. Pauze en onderling QSO
Dé gelegenheid voor onderling QSO’s onder het genot van een drankje en de smakelijke gehaktballen
9. 2de deel presentatie/lezing over HAMNET door Frank, PA3BIC
Zie totale verslag hierboven. Frank wordt uiteraard bedankt voor zijn interessante lezing. Bert overhandigt hem de
gebruikelijke attentie.
10. Sluiting rond 22:45

Uitnodiging en agenda afdelingsbijeenkomst 3 april 2018
Aan de leden en belangstellenden van de VERON afdeling A63 – De Friese Wouden.
Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op dinsdag 3 april 2018. Zoals
gebruikelijk in zalencentrum ‘’de Buorskip’’ te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag afdelingsbijeenkomst A63, 6 maart 2018
4. Financiën
5. Stemming voorstellen VR 2018
6. Rondvraag
7. Presentatie/lezing over contest avontuur PA1TK/p vanaf Trintelhaven door Alex, PA2CV
8. Pauze en onderling QSO
9. 2de deel presentatie/lezing over contest avontuur PA1TK/p vanaf Trintelhaven door Alex, PA2CV
10. Sluiting rond 22:00
Korte omschrijving van de presentatie/lezing;
In september 2016 heeft Alex met het team van PA1TK/p meegedaan aan de IARU R1 2 meter contest vanuit de
Trintelhaven, halverwege de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Alex zal iets vertellen over de voorbereidingen, de
gebruikte materialen, en het verloop van de contest zelf.

Donaties voor PI4M kraam
Afgelopen jaren zijn wij goed gesteund door de leden van de VERON A63 met inbreng voor onze kraam op de
Friese Radiomarkt, o.a. oude radio's, antennes, computer accesoires, voedingen, bossen coax etc. allemaal t.b.v.
de contestclub PI4M.
Kijkt u voor de zekerheid ook even op zolder, misschien staat er nog iets waarvan u het eigenlijk zonde vind dat
het niet wordt gebruikt of naar de milieustraat gebracht moet worden? Neem eventueel contact op met
onderstaande dan halen wij het graag bij u vandaan.
Vorig jaar was de kraam volledig leeg verkocht!
73'Laurens PD9X
lsierdsma@gmail.com
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PACC scores van A63 leden
door: Frank Talens PF5T
Pos.

Call

2018

2017

2016

2015

Klasse

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PI4M
PF5T
PE1LUB
PE1RWL
PE1RWP
PA0ZH

257396
13804
11070
3922**
1265
1134

153150*
18150
21507
3963
740

18640
25839
17820
2871

12987
32190
35190
12864

MULTI-TWO
MIXED QRP
SSB HIGH
SSB LOW
SSB LOW
SSB HIGH

*) als PA6FR
**) als PE1RWL/P
Bovenstaand geeft enigszins weer hoe de deelnames aan de PACC contest zijn verlopen voor onze leden. Het zijn
ruwe cijfers, dat wil zeggen dat de logs niet zijn gecontroleerd. Het uiteindelijke resultaat kan een ieder
aanschouwen in (waarschijnlijk) het meinummer van Electron. Daarin komt te staan hoe iedere Nederlandse
deelnemer gepresteerd heeft
Persoonlijk was ik na de contest enigszins ontevreden over mijn resultaat omdat ik niet het aantal punten had
gescoord dat ik mezelf had opgelegd. Toch had ik e.e.a. op onderdelen overtroffen: Een aanzienlijk groter deel
CW-verbindingen dan ik voor mogelijk had gehouden. Daarnaast had ik ondanks de QRP deelname en matige
bandcondities een fors aantal verbindingen op 20 meter gemaakt, meer dan de voorgaande jaren. Ik vermoed dat
dit gelukt is dankzij de nieuwe antenne die ik hiervoor vervaardigd heb, een 4 maal halve golf collineaire
draadantenne.
Een ter plekke geïmproviseerde kwartgolf verticale antenne voor 10 meter bleek totaal misplaatst, tot bruikbare
bandopeningen is het daar niet gekomen en de grondgolf-verbindingen waren beduidend sterker met een
multiband horizontale antenne. Naast het succes op 20 meter heb ik veel gehad aan de "nachtbanden" 80 en 160
meter. Daar ging het juist prima!
Een woord van dank richting de contestgroep, daarvan mocht ik de Inverted-L antenne lenen die het zo goed deed
op "Top Band". Daarnaast aan Patrick PD2PC die mij heeft geholpen met het opbouwen afbreken van de antennes.
Thanks guys!

Vacature Voorzitter.
Ondanks diverse oproepen en actieve, persoonlijke benadering van verschillende afdelingsleden, zijn we nog
steeds op zoek naar een voorzitter. Omdat de huidige combinatie functie voorzitter en secretaris ongewenst is
blijven we op zoek naar een nieuwe voorzitter buiten het huidige bestuur.
PR voor de afdeling
We zoeken ook nog iemand die het leuk zou vinden de PR voor onze afdeling A63 op zich te nemen. Meer
gedetailleerde informatie kunt u opvragen bij één van de bestuursleden.
Lezingen
Tevens zijn wij nog steeds op zoek naar iemand die het verzorgen van de lezingen voor de afdelingsavonden voor
zijn rekening zou willen nemen. Meer gedetailleerde informatie kunt u opvragen bij één van de bestuursleden.
Regionaal QSL Manager en sub RQM
Martin Bak, PAøMBD, de huidige RQM (regionaal QSL-manager) heeft te kennen gegeven dit jaar te stoppen met
dit werk. De besturen A-14, A-62 en A-63 en haar leden zijn hem zeer erkentelijk dat hij dit sinds seizoen 20052006 tot volle tevredenheid heeft gedaan. Dat betekent dat er in Regio 14 weer een nieuwe RQM moet komen.
Het DQB (Dutch QSL Bureau) zal hierin een beslissende rol spelen. Aanmelden kan bij de secretaris van het
afdelingsbestuur.
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Hieronder een opsomming van de werkzaamheden:
1. In ontvangst nemen van de kaarten van het DQB-Arnhem, meestal in de derde week v.d. maand.
2. Verwerking hiervan door op call te sorteren, vervolgens te splitsen in A14/FRAG, A62, A63 en
postverwerking.
3. Distributie naar de regio's en versturen van de QSL-kaarten via postservice. Distributie door bijwonen
maandelijkse bijeenkomsten, afleveren bij sub-RQM of opsturen per post.
4. Ophalen/ in ontvangst nemen van de kaarten uit de regio.
5. Sorteren per land en verzenden naar DQB-Arnhem. Het is eenvoudiger als de RQM iemand is die thuis is in
de DX-wereld. Voor herkenning van calls, kennis van landen met/zonder QSL-bureau (en af en toe een
handje helpen als een QSL-manager ontbreekt).
Eenmaal per jaar (meestal begin maart) het bijwonen van een landelijke RQM-bijeenkomst in Apeldoorn. Bij deze
gelegenheid wordt meestal de declaratie ingeleverd. Declareren van reiskosten, materiaal en postverzending van
de RQM en subs.
Beschikbare hulpmiddelen:
•
Sorteerrek
•
DQB Manager- programma
•
Kaartsysteem voor postservice
De RQM is een belangrijke functie voor de QSL-service in Regio 14. Zeker de moeite waard!

HAMECC 2018
Hallo iedereen, die betrokken is bij (of geïnteresseerd is in) het HAMECC2018 gebeuren. Het bericht hieronder is,
als maandelijkse update, al eerder verstuurd naar de operators die iedere maand een stad in de lucht brengen. Het
leek ons goed om ook de anderen op de hoogte te houden en die deze berichten willen publiceren.
We naderen het einde van het IJlst-tijdperk. PF2018YLS komt voor het laatst op 30 maart in de lucht en gaat
dan rusten tot december. Maar…. niet getreurd, vanaf 1 april komt Sloten in de lucht met PF2018SLO. Sloten is het
kleinste stadje, maar een grote mond.....!!! Let maar op.
Ook maart was weer een leuke maand, hoewel we niet zo euforisch zijn als eind februari. Er waren wat
tegenslagen in de vorm van belabberde condities, ziekte en verhuizing, waardoor een kleinere groep operators
actief was. Maar dat waren ze dan ook! Misschien halen we dit keer de 3000 QSO’s niet, maar er is hard gewerkt
aan het in stand houden van ons “klantenbestand”.
Op de HF-banden was de deelname aan een aantal contesten succesvol. Vooral een RTTY- en Digital contest leent
zich hier prima voor (ivm de lange call), maar ook de WPX contest SSB zat te smachten op een PF2018 prefix. Er
wordt gewerkt op 20, 30, 40 en 80. De hogere banden doen jammer genoeg nauwelijks mee (condx) en 160 meter
blijft sterk achter. Op de UHF-banden wordt eveneens regelmatig en succesvol gewerkt, mede dank zij de tijdige
bekendmaking van vaste momenten en deelname aan contesten. Maar ook daar werken de condities niet mee.
Misschien een leuk weetje: van alle verbindingen is 60% met CW gemaakt, 25% met Phone en 15% Digitaal.
Als iemand nog een collega-zendamateur kent, die niet door heeft wat hij mist door geen deelnemer te zijn mag hij
gerust over de streep worden getrokken. Het agenda-programma kent nog witte plekken die opgevuld mogen
worden (dag en nacht…....hi). Het aantal stedenoperators is bevredigend, maar het is lastig om de onvermijdelijke
uitval op te vangen en niet iedere stedenoperator is al actief geweest.
Wat valt er te zeggen over de PI4ECC-situatie? De oplevering verloopt trager dan verwacht, er zijn echter goede
contacten op het hoogste niveau, zodat we er op kunnen vertrouwen om binnenkort los te kunnen. Dat is ook
nodig in relatie tot de 11-steden marathon, aangezien PI4ECC als Joker-station (= vervangende stad) zou
opereren. Dus voor nu opnieuw een oproep om ook vanuit thuis PI4ECC te reserveren en in de lucht te brengen.
We wensen jullie weer een hele leuke periode toe. De condities kunnen we niet maken, plezier wel….!!!
73’s de Martin/PA0MBD namens de werkgroep.
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Radiovlooienmarkt Tytsjerk zaterdag 7 april.
VERON afdeling A-14 Friesland-Noord organiseert voor de 33e keer:
Radiovlooienmarkt Tytsjerk op zaterdag 7 april 2018.
Wat kun je verwachten:
Onderdelen en apparatuur van laag- tot hoogfrequent; antennes en antennemateriaal, coax, dongels,
bouwpakketten, surplus, nieuw old stock (NOS), zelfbouw, boeken en tijdschriften, enz. Zakken met een
assortiment mooie hoogwaardige elektronica onderdelen weer verkrijgbaar bij de A-14 afdelingsstand. Verder het
Service Bureau en verkoop/inbrengstand. Op de 1e verdieping vindt een tentoonstelling (jaren 60 en 70
trancievers), en zelfbouw met demonstratie plaats. Wil je hieraan meedoen? Laat het op tijd weten aan de
organisatie.
Ook 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
jaren. Tref elkaar weer en praat weer eens bij. 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 14.30 uur is alles weer opgeruimd. Kom ’s morgens op tijd want op=op en
weg=weg! Consumpties verkrijgbaar voor gewone prijzen. => 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. (dus niet op de weg parkeren i.v.m. hulpdiensten)
Graag tot ziens in Tytsjerk op zaterdag 7 april 2018.

Uitnodiging
Het bestuur van de afdeling en de organisatie van de Friese Radio Markt nodigt u uit om mee te helpen als
vrijwilliger van de Friese Radio Markt op 26 mei 2018
Geef u op als vrijwilliger, en maak er samen met de rest van het team een leuke en gezellige dag van.
Je kunt zelf aangeven wanneer en hoelang je mee helpt. Er blijft nog genoeg tijd over om ook zelf over de
gezellige markt te lopen. Wij proberen daar rekening mee te houden bij de planning.
Ook voor mensen die niet of weinig kunnen sjouwen blijven er nog genoeg taken over, b.v. kassa, kaartcontrole of
bewaking.
Graag zien we jullie aanmeldingen tegemoet.
Opgave vrijwilliger@a63.org
Vr. gr. Robert van Houten
PD2RVH
Coördinator vrijwilligers
Friese Radio Markt
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PI4M
PE1HLS
PA0ZH
PF5T
PE1LUB
PD0MBY
PE1RWL
PA1BK
PE1RWP

Totaal score:

24
12
10
6
6
5
4
4
2

32.8 %
16.4 %
13.6 %
8.2 %
8.2 %
6.8 %
5.4 %
5.4 %
2.7 %

73

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 31 Maart / Zondag 1 April
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

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

Zaterdag 31 Maart / Zondag 1 April
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW, PSK63, RTTY en SSB
Uitwisselen:

Russian WW MultiMode 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.rdrclub.ru/russian-ww-multimode-contest/159-rus-ww-multimode-contest

Volledige reglement:
Maandag 2 April (2e Paasdag)
Tijden: 06:00 - 09:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
des-dtc-ev-2014/

Deutschland Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun
DOK
www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-contestkalender/regeln/deutschland-contest-

Maandag 2 April (2e Paasdag)
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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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
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Maandag 2 April (2e Paasdag)
DARC Ostercontest
Tijden: 15:00 - 17:30 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB.
Banden:
80 en 40 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
Volledige reglement:
www.darc.de/der-club/referate/conteste/
Let op: Nadat een QSO gemaakt is verlaat het CQ-gevende station de frequentie. Het station dat aanriep mag nu
dus CQ geven.
Maandag 2 April (2e Paasdag)
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 7 April
Tijden: 04:00 - 08:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Volledige reglement:
Zaterdag 7 / Zondag 8 April
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 7 / Zondag 8 April
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Woensdag 11 April
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 14 / Zondag 15 April
Tijden: za 07:00 - zo 13:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 UK Stations geven ook hun
districtcode
www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/r80mcc.shtml
LZ Open 40m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
40 meter
volgnummer, vanaf 001 + het laatst ontvangen volgnummer van
het vorige tegenstation. Bij het eerste QSO geeft men 001 000
RST hoeft niet gegeven te worden. Elk gewerkt station mag
telkens na 30 minuten nogmaals gewerkt worden.
www.lzopen.com/lzocc40/index.htm
SP DX Contest
Werken met: Stations in Polen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Poolse stations geven RST +
provincie (1 letter)
spdxcontest.pzk.org.pl/en/index.php
EA RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Spaanse stations geven RST +
provincie
concursos.ure.es/en
RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 UK Stations geven ook hun
districtcode
www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/r80mcc.shtml
Japan International DX Contest
Werken met: Stations in Japan.
Banden:
160 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

Zaterdag 14/ Zondag 15 April
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: CW
Banden:
zie tijden
Uitwisselen:
RST + DIG-nummer Niet leden geven alleen RST
Volledige reglement:
www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-contestkalender/regeln/dig-qso-party/
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Zaterdag 14/ Zondag 15 April
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

OK-OM DX Contest SSB
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 OK/OM stations geven RST +
districtcode
okomdx.crk.cz/

Zaterdag 14 April / Zondag 15 April
Tijden: 21:00 - 21:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Yuri Gagarin Contest (GC)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU-Zone (Nederland en België is 27)
gc.qst.ru/en/

Donderdag 19 April
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Mode: Data
Uitwisselen:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 UK Stations geven ook hun
districtcode
www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/r80mcc.shtml

Volledige reglement:
Vrijdag 20 / Zaterdag 21 April
Tijden: 21:00 - 21:00 UTC
Mode: CW, SSB, en digi-mode
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 21 April
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 21 / Zondag 22 April
Tijden: 06:00 - 05:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 21 / Zondag 22 April
Tijden: 12:00 - 23:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 21 / Zondag 22 April
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

april 2018

Holyland DX Contest
Werken met: Stations in Israël.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Stations uit Israël geven een
"area-code"
www.iarc.org/iarc/#HolylandContest
ES Open HF Championship
Werken met: Stations in Estland.
Banden:
40 en 80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Elk station mag per periode 1x per
band en per mode gewerkt worden.
www.erau.ee
Worked All Provinces of China DX Contest (WAPC)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Chinese stations geven RST +
Provincie-afkorting (2 letters)
www.mulandxc.org/category/wapc-contest
CQMM DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + continent afkorting (EU) CWJF leden geven de toevoeging
M, QRP Q en YL's Y
www.cqmmdx.com
YU DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 YU stations geven RST +
districtcode (3 letters)
www.yudx.yu1srs.org.rs
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Zaterdag 28 / Zondag 29 April
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 28 / Zondag 29 April
Tijden: 13:00 - 12:59 UTC
Mode: CW, SSB, PSK31, PSK63 en RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 29 April
Tiijden: 13:00 - 18:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

SPDX RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Poolse stations geven hun
provincie (1 letter)
www.pkrvg.org/strona,spdxrttyen.html
Helvetia Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Zwitserse stations geven ook hun
kanton (2 letters) Met ingang van 2017 is dit een world-wide
contest
uska.ch

Volledig reglement:

UA1DZ Memorial Cup
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + QTH Locator (4 karakters) Russische stations uit SP en LO
oblasts geven RST+District
www.ua1dz.ru/articles.php?article_id=50

Zondag 29 April
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC
Mode: RTTY 75 Baud
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG Sprint 75
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
volgnummer, vanaf 001 (geen RST)
www.bartg.org.uk/sprint75contest.asp
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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

3.630 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 kan dat op de volgende site: http://www.veron.nl/lidworden/
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.

April 2018
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

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

Contest avontuur PA1TK/p vanaf
Trintelhaven, Alex, PA2CV

Mei 2018
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

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

FT8 en andere digitale modes

Bestuur.

Medewerkers.

Voorzitter.
(ad interim)
Bert Kamminga
PA1BK
voorzitter@a63.org

QSL-manager.
Martin Bak
PAØMBD
qsl@a63.org
Friese Radio Markt
Kor de Vries
PA0KDV
frm@a63.org

Secretaris.
Bert Kamminga
PA1BK
secretaris@a63.org

Antenne-analyzer,
Tamme Hofstee
PA3GJD

Penningmeester.
Johannes Blom
PE1LUB
penningmeester@a63.or
g

pa3gjd@a63.org
Redactie CQ Friese Wouden
Dick van Ens
PA1DE
redactie@a63.org

Algemeen bestuurslid
Dick van Ens
PA1DE

d.vanens@upcmail.nl
Algemeen bestuurslid
Frank Talens
PF5T

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH
Beetsterzwaag
Tel: 0512-382341
info@buorskip.nl
Ontstoringskoffer
Jan Janssen
PAØJMG
bci.koffer@a63.org

Contestgroep PI4M
Kor de Vries
PA0KDV
pi4m@a63.org
Beheer
Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom
PE1LUB
penningmeester@a6
3.veron.nl

Algemeen bestuurslid
Johan Friso
PE1RWL
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