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Van de voorzitter.
Einde van A63 Friese Wouden ?
Dit zou zomaar eens waarheid kunnen worden dit jaar,
bestaansrecht.

immers zonder bestuur heeft een vereniging geen

Maar gelukkig hebben we nog steeds bijna 150 leden die zich betrokken voelen met en voor onze afdeling De
Friese Wouden.
Je zou toch denken dat er binnen deze groep wel een paar leden te vinden zijn die de kar willen trekken.
Het bestuur is rond 2010 al uitgedund tot 5 bestuursleden ( daarvoor 7 ) en dit vonden we met z’n allen wel het
minimum aantal bestuursleden.
Dus beste leden van onze afdeling, kom op je bent toch een actieve zendamateur en betrokken bij de afdeling.
Enige tijd in het bestuur hoeft toch niet een probleem te zijn, je kunt je dan op een andere manier inzetten voor
ons als zendamateurs.
We hebben binnen onze afdeling 4 vacatures:
1. Voorzitter
2. Bestuurslid algemeen.
3. PR medewerker voor zowel afdeling als ook voor de FRM (combinatie mogelijk)
4. Iemand die het verzorgen van de lezingen op zich wil nemen (tijdelijk ?)
Je kunt je aanmelden bij het zittende bestuur: bestuur@a63.org
Graag tot ziens op onze jaarvergadering 6 februari 2018
Roel Pot PD0OYF
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Verslag van de ledenavond
Verslag afdelingsbijeenkomst VERON A63 – 9 januari 2018
Secretaris: Bert, PA1BK
Aanwezig:
De presentielijst is getekend door 19 personen, inclusief bestuur en spreker.
Opening en welkom:

Roel heet iedereen welkom en speciaal aan Alfred, wederom onze spreker van vanavond. 2018 wordt een
bijzonder radiojaar met o.a. de 40ste FRM en HAMECC. Er zijn afmeldingen ontvangen van Patrick, PD2PC i.v.m.
ziekte (griep) en Joeke, PA0VDV i.v.m. zijn reis naar Curaçao.
Ingekomen stukken / mededingen
Cor Wielenga, PD0RKC is voorlopig uitgeschakeld is. Heeft het spul aan de kant gezet, en lidmaatschap opgezegd.

Uitnodiging voor de jaarlijkse huishoudelijke vergadering 2018, VERON Afdeling A63 – De Friese Wouden, op
dinsdag 6 februari 2018. Voorstellen A63 voor de 79e vergadering van de VERON Verenigingsraad, de
sluitingsdatum inzending voorstellen door de afdelingen is 31 januari 2018. Mocht u nog een voorstel willen
indienen dan dat graag z.s.m. aan het bestuur kenbaar maken. Zie ook de CQ Friese Wouden van december 2017
voor nadere informatie.
Vacatures bestuur VERON A63: tijdens de eerste volgende jaarvergadering van A63 begin 2018, zijn zowel de
voorzitter (Roel, PD0OYF) en het vijfde bestuurslid (Tamme, PA3GJD) aftredend en niet herkiesbaar. Graag vragen
wij u voor één van deze functies beschikbaar te stellen.
Tevens zijn wij per direct op zoek naar iemand die het verzorgen van de lezingen voor de afdelingsavonden voor
zijn rekening zou willen nemen. Zou tijdelijk kunnen zijn want Frans, PA1NHZ wil het eventueel vanaf het
volgende seizoen wel weer op zich nemen (na zijn verhuizing).

Nieuwe website VERON afdeling A63, achter de schermen zijn wij druk bezig geweest onze bestaande website
www.a63.org om te zetten naar de VERON lay-out. We verwachten de nieuwe website medio januari 2018 live te
kunnen laten gaan.
PI4M heeft derde prijs gewonnen in de Elfstedencontest (sectie twee meter R14).
Financiën
Volgende maand is de jaarvergadering. Kascontrole wordt gedaan door Kor de Vries en Germ Hoekstra. Johannes
nodigt ze uit.
Rondvraag
Germ, PA2GHG heeft een nieuw email adres.
Frank, PF5T heeft een bencher meegenomen ter demonstratie met een klein morse keyertje om mee te oefenen.
Hier kan in de pauze even mee gespeeld worden.
Frans, PA1NHZ heeft zijn mast afgebroken, is te koop en ligt klaar voor een liefhebber.
Martin, PA0MBD geeft als tips voor zoeken lezingen aan te sluiten bij omliggende afdelingen.
Presentatie/lezing over End Fed antennes door Alfred, PA7AL
Alfred geeft een praktische lezing over hoe je een End Fed antenne maakt voor zowel Mono band als Multi band
gebruik. Ook wordt in gegaan op de te gebruiken materialen.
Het principe van een End Fed is aan het einde voeden van een halve golf antenne. Eerste gebruik was voor
Zeppelins (Zepp Antenne), varianten zijn o.a. de Fuch antenne, de J-pole en de Slim Jim. Ook zijn allerlei
aanpassingen met lintlijn of coax stubs mogelijk (vooral voor monoband gebruik). Of aanpassing met LCnetwerkje. Een interessante site is die van PD7MAA. Multiband uitvoeringen worden o.a. verkocht door de firma
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Par (HF END-FEDZ). De firma HyEndFed maakt een kwalitatief heel goed alternatief. Veel mensen hebben ze
inmiddels nagemaakt. Veel informatie is terug te vinden in een uitvoerig topic op www.zendamateur.com
Gebruikte ringkernen FT140-43 is goed genoeg voor 50W of een FT240-43 tot 150W. Een spoel in een 40, 20 en
10 meter End Fed werkt als bandstop op 20 en 10 meter en als verlengspoel op 40 meter. De spoel in de vijfbander (80, 40, 20, 15 en 10 mtr) kan kleiner als bandstop maar dan moet stukje draad na spoel langer.
Berekening van een spoel kan m.b.v. het programma Mini Ring Core calculator van DL5SWB. Coax traps
ontwerpen kan met het programma van VE5YP. Kijk voor het meten aan coax traps op de schema site van DK7ZB.
Verliezen in de aanpassing zijn ongeveer kwart van vermogen. Daarnaast kan een End Fed last hebben van
mantelstromen. Dit is slecht te voorspellen. Met kleine tegencapaciteit is dit vaak op te lossen of een
mantelstroomfilter op ca. drie, vier meter vanaf het voedingspunt.
Leveranciers zijn o.a. Par End Fed, Hy End Fed, Top End Fed (ook als bouwpakket), EPS End Fed en Ven End Fed.
Je kunt ook werken met een 1:9 balun, draadlengte is dan wel belangrijk (bv 16,2mtr). Andere variant is de
W3EDP End Fed, dit is een soort L-antenne.
Als afspanpunt is vooral een fiberglas mastje handig. Varianten zijn telescoop, insteek en oversteek. Laatste twee
zakken niet in. Bekende merken zijn: Spiderbeam, DX-wire maar ook handig zijn oude vishengels op de
vlooienmarkt.
Spiderbeam heeft mastlengtes: 12, 18, 22 en 26 meter (zoek ook op Hams for Hams voor merkloze variant). DXwire heeft mastlengtes: 10, 12 en 15 meter (ook heel korte leverbaar van minder dan een meter ingeschoven).

Interessante links: http://www.zendamateur.com (hier staat heel uitgebreid topic, ook voor de WARC-banden,
www.qsl.net/DK7ZB, Mini Ring Core DL5SWB, Coaxial Trap Desiger VE6YP, pa7al.mijnalbums.com en pa7al op
qrz.com.

Vraag van Martin, PA0MBD: geen radialen nodig? Tegen capaciteit in principe niet nodig maar dit is wel zeer
omgevingsgevoelig.
Pauze en onderling QSO
Dé gelegenheid voor onderling QSO’s onder het genot van een drankje en de bekende gehaktballen.
2de deel presentatie/lezing over End Fed antennes door Alfred, PA7AL
Zie totale verslag hierboven. Alfred wordt uiteraard bedankt voor zijn interessante lezing. Roel overhandigt hem de
gebruikelijke attentie.
Sluiting rond 22:15
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Afdelingsbijeenkomst
Agenda is in principe de uitnodiging jaarvergadering:

Vacatures
Vacatures bestuur en medewerkers VERON afdeling A63 – Friese Wouden.
Tijdens de jaarvergadering van A63 op 6 februari 2018, zijn zowel de Voorzitter (Roel, PD0OYF) en het vijfde
Bestuurslid (Tamme, PA3GJD) aftredend en niet herkiesbaar.
Ondanks diverse oproepen en actieve, persoonlijke benadering van verschillende afdelingsleden, zijn er op dit
moment nog GÉÉN mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor één van deze functies. Bij deze vragen wij u
dus nogmaals dringend u voor één van deze functies beschikbaar te stellen. Zonder compleet bestuur kan onze
afdeling niet zelfstandig blijven voortbestaan. Aanmelden kan tot aanvang van de jaarvergadering.
Tevens zijn wij nog steeds op zoek naar iemand die het verzorgen van de lezingen voor de afdelingsavonden voor
zijn rekening zou willen nemen.
Tot slot zoeken we 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.
Namens het bestuur,
Bert Kamminga (PA1BK)
Secretaris VERON A63

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. PE1HLS

3

punten

------------------------------------------------Totaal score:
3
punten
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Vereniging voor
Experimenteel
Radio Onderzoek
in Nederland

Afdeling A63
de Friese Wouden

Uitnodiging
voor de

jaarlijkse huishoudelijke vergadering 2018
Hierbij nodigt het bestuur van de VERON Afdeling A63 – De Friese Wouden
alle leden uit voor het bijwonen van de
jaarlijkse huishoudelijke vergadering op dinsdag 6 februari 2018
in de Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Opening
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris 2017
Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018
Verslag kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Pauze en onderling QSO
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Roel Pot, PD0OYF – Voorzitter
Aftredend en niet herkiesbaar: Tamme Hofstee, PA3GJD - Algemeen lid
Kandidaten voor deze functies, en tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang
van de vergadering melden bij de voorzitter
Voorstellen en overige stukken voor de verenigingsraad, verkiezing van
afgevaardigden naar de verenigingsraad
Verslag contestgroep PI4M
Rondvraag
Sluiting

Graag tot dinsdagavond 6 februari 2018
Roel Pot, PD0OYF
Voorzitter VERON A63
E-mail : voorzitter@A63.org

februari 2018

CQ Friese Wouden

Pagina 5 van 16

QSL Manager
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. TNX Martin! 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.
Martin stopt als QSL manager en hij stopt ook als sub-RQM voor onze
afdeling, dus zoeken we een nieuwe sub-RQM voor onze afdeling.
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) 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!
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Uitnodiging
Het bestuur van de afdeling en de organisatie van de Friese Radio Markt nodigt u uit om mee te doen als
vrijwilliger van de Friese Radio Markt op

26 mei 2018
Geef u op als vrijwilliger, en maak samen met de rest van het team er 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

De Friese Elf Steden contest 2017
Op 19 november verleden jaar was het weer voor de 33e keer: Friese 11 steden contest. Werd de 32e contest
geplaagd door slecht weer, harde wind en materiaalpech, de 33e werd geplaagd door een zeer slechte propagatie
op de 40 meterband. Tevens was door materiaalpech stad Hindeloopen uitgevallen. Gelukkig pakten Andre en
Kevin, PD1ALW en PD5KW, letterlijk de antennedraad weer op in Harlingen, waar men gebruik kon maken van
ander mastmateriaal zodat de antennes op hoogte konden worden gebracht. Alle andere steden en klunplaats
Bartlehiem (tnx Ian, PA1HC, dat je daar op beide banden bent uitgekomen) waren bezet op 2 en 40 meter. Ook
Joeri en Aloys, PE5JW en PA3DAT, hebben IJlst weer eens bezocht en een mooie plaats gevonden waar ze
radioactief konden zijn. En de zendelingen Henk, David en Henk, groep PI4APD, uit Apeldoorn hebben zich weer
prima vermaakt in Sloten. PI4M van de afdeling A-63 had zijn plaats weer gevonden in de haven van Workum. Er
waren al wel wat storingen maar die werden al snel opgelost. In Stavoren wonen geen radiozendamateurs dus ook
hier werden de verbindingen voorzien door Rien en Jacob, PA1BDO en PI4FRM. Alle andere steden werden bezet
door de 'ingezetenen'. De organisatie wil iedereen bedanken die actief zijn geweest in de multiplierplaatsen en
allen die aan de contest hebben meegedaan. Zoals aangegeven was de 40 meterband propagatie zodanig dat de
skip over de stations in Nederland heen viel. Met de grondgolf viel ook niet veel te werken. Een aantal gaven het
wat dit betreft maar op. Vanuit het buitenland ging het vanwege de skipafstand wel goed, zie hiervoor de uitslag.
Op de twee meterband was er een goede activiteit. Toch bleef het aantal verbindingen vanuit R14 met Nederland
erg beperkt. Lang niet overal werd in de steden gebruik gemaakt van richtantennes. (MeaCulpa PI4LWD te
Franeker) In het laatste uur verbeterde de propagatie hier enigszins. Een fiks aantal stations hielden toch vol en
stuurden hun log in, waarvoor hartelijk dank. Ze hadden toch nog een mooie dag beleefd en zijn weer een
ervaring rijker geworden. Gelukkig kreeg de organisatie de gevraagde ervaringen over de 40 en 2 meterband per
email binnen. Hieruit hebben we veel informatie kunnen halen. Enkele conclusies zijn al getrokken en er zullen
voor de Friese 11 steden contest in dit jaar (2018) aanpassingen komen.
Was er in 2015 de roep vanuit de deelnemers om de contest naar 40m te verplaatsen, nu blijkt dat dit helaas geen
succes is. Voor 2m gaan we kijken hoe we het werken met stations buiten Regio 14 kunnen stimuleren.
(Puntentelling) De wijzigingen leest u in het reglement van 2018.
Dan de uitslag: In de sectie 40m buiten regio 14 zien we voor het eerst een buitenlands station als winnaar. We
feliciteren Michael, MøMPM (die bijna alle multipliers kon werken) met de 1e plaats. De scouting radioclub
Nissewaard behaalde de 2e plaats en Jeroen HB9FXF werd hier derde. In de sectie 2m buiten regio 14 was de 1e
plaats voor Patrick PD4HW samen met Arjan PD7C.
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Het clubstation PI4ADH (VRZA Helderland) werd 2e en PI4VHW (VERON Hoekse Waard) behaalde de derde plaats.
Binnen regio 14 in de 40m sectie behaalden de operators van PI4FRG de 1e plaats en verwisselende ze de 2e plek
met Rien PA1BDO. Met slechts 4 punten verschil werd Allard PA7AVS derde. Ook in de 2m sectie - R14 was de
beker voor het clubstation van de Friese Radio Amateur Groep. De 2e en 3e plaatsen waren ook voor clubstations,
respectievelijk PI4FRM (VERON Friese Meren en PI4M (VERON Friese Wouden).
Ook alle andere deelnemers feliciteren we met de behaalde plaatsen
Graag tot de volgende Friese Elfsteden Contest!
73, Namens organisatie bestuur A-14, Tom, PA2IP en Peter, PE1CDA.
UITSLAG FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2017
Sectie 40 meter - buiten regio 14.
Nr:

Call

Regio

Mult.

Pnt

Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MoMPM
PI4SRN
HB9FXF
PI4ADH
PA3EVY
PA3BQP
PE4BAS
PA6R
PI4VPO
PE1HWO
PE2AE
PI4LDN
PAoJNH

R00
R42
R00
R23
R47
R22
R19
R37
R42
R37
R19
R28
R46

10
6
7
4
2
2
1
1
1
1
-

105
174
60
30
47
34
51
30
26
19
21
14
12

1050
1044
420
120
94
68
51
30
26
19
21
14
12

Sectie 2 meter - buiten Regio 14.
Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8

Call

Regio

Mult.

Pnt

Score

PD4HW
PI4ADH
PI4VHW
PD3F
PA3BB
PI4LDN
PHoDV
PE1HWO

R45
R23
R23
R34
R32
R28
R15
R37

9
10
9
4
3
1
1
1

155
122
106
30
30
20
10
5

1395
1220
954
120
90
20
10
5

Sectie 40 meter – Regio 14.
Nr:

Call

Regio

Mult.

Pnt

Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PI4FRG
PA1BDO
PA7AVS
PD1ALW
PE1PWF
PI4M
PE5JW
PA5RR
PAoHFM

R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14

9
10
11
10
8
9
9
8
7

108
73
66
61
65
48
35
36
29

972
730
726
610
520
432
315
288
203
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10
11
12
13
14

PI4APD
PA1HC
PA3GTL
PA2VS
PA5WK

R14
R14
R14
R14
R14

6
4
3
2
1

32
37
12
8
8

192
148
36
16
8

Sectie 2 meter - Regio 14.
Nr:

Call

Regio

Mult.

Pnt

Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PI4FRG
PI4FRM
PI4M
PI4APD
PA1CD
PD5KW
PA3DAT
PA7AVS
PA1HC
PDoLMZ
PA5WK
PA3GJW
PE1PWF
PD3AD
PEoLED
PD1SOL

R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14
R14

11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
10
9
8
4
3

185
142
137
115
108
100
108
98
97
93
64
66
60
24
30
8

2035
1562
1507
1265
1188
1100
1080
1078
1067
1023
704
660
540
192
120
24

Checklogs: PA3DII, PA1CD, PA1VW, PD2WD, PAoFEI, PI4LWD, PE1AVG, PA3CWN

GroRat
Groninger radio amateur treffen
10 februari 2018
We hebben de laatste jaren een waardevolle invulling kunnen geven aan het verloren gegane Noordelijk Amateur
Treffen (NAT) in het vroege voorjaar. Op vragen van handelaren en met name publiek, blijkt er wederom behoefte
te zijn aan een derde vorm van een soortgelijk treffen in het voorjaar, met een Markt met Radio, Elektronica,
Computer, Hobbytechniek en Demo.
Voor deze markt is opnieuw het samenwerking verband verlengt tussen Groninger Radio Amateurs, de st. RCGA en
www.vitalisvlooienmarkten.nl Op zaterdag 10 februari 2018 gaan we opnieuw een markt opzetten door een derde
GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN te organiseren. Wij willen u graag de uitnodigen om op deze markt
aanwezig te zijn.
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV techniek maar ook
voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen
zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten waar demonstratie wordt
gegeven over de mogelijkheden met Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. Daarbij is het gezellig
treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een belangrijk onderdeel. Dit kan plaatsvinden in
de Horeca hoek onder genot van een kop koffie, een hapje of een drankje.
De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome) Legroweg 80, 9761TD te Eelde. Dit ligt
10 Km ten zuiden van Groningen en prima bereikbaar per openbaar vervoer en op loopafstand van Groningen
Airport Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 2500-3000 m 2, is uitstekend verlicht en verwarmd.
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In het zelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door Vitalis, die vele duizenden
bezoekers trekt. Door samenwerking hebben bezoekers nu direct toegang voor beide markten voor één entree
prijs van slechts € 3,50. Kinderen tot en met 13 jaar gratis entree. De radiomarkt is zaterdag voor het publiek
geopend van 9:30 H tot 15:00 H. Gratis Parkeer gelegenheid is in ruime mate aanwezig!
Voor handelaren bestaat de mogelijkheid met de auto de hal in te rijden en de artikelen op de kraam uit te stallen.
Vanaf vrijdagmiddag kunnen de stands al vooraf opgebouwd worden. De kosten voor een marktkraam (4 x 1 m)
bedragen € 30,00. Dit is inclusief 2 toegangskaarten, gebruik van elektriciteit en parkeren. (Ook een halve kraam is
mogelijk voor shack opruiming).
Bij belangstelling, verzoeken wij u om uw standruimte tijdig te reserveren. Voorkeur gaat uit naar een E-mail met
adres gegevens en gevraagd aantal stands. Per post of telefonisch is ook mogelijk.
Namens de Groninger Crew, RCGA en Vitalis.
Eene de Weerd, pa3ceg
Zandvoort 31
9331JH Norg
Tel. 0592 61 35 57

eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl

Website; www.grorat.nl

Deelnemers YOTA gezocht
Deelnemers gezocht: Youngsters On The Air zomerkamp 2018
IARU R1 en SARL (South African Radio League) organiseren de 8ste editie van het succesvolle Youngsters On The
Air zomerkamp (dit vindt plaats in de Zuid-Afrikaanse winter). De VERON Jeugd en Jongeren commissie is op zoek
naar enthousiaste en gemotiveerde jongeren om deel te nemen aan dit evenement. Het kamp vindt plaats van 8
tot en met 15 augustus in de omgeving van Johannesburg in Zuid Afrika.

Wat kan je verwachten ?
De YOTA zomerkampen zijn een unieke ervaring om mee te maken. De week bestaat uit een druk programma met
allerlei radio gerelateerde activiteiten, daarnaast is er ook tijd voor het maken van vele nieuwe internationale
vrienden. Een greep uit het programma:
•
Een bezoek aan een commercieel AM zendstation en monitoring stations.
•
Bezoek aan een wild reservaat (kans om de big 5 te zien)
•
BACAR – Balloon Carrying Amateur Radio
•
Activeren van ZS9YOTA
Wat valt er verder te verwachten: kit bouwen, bezoek aan radio museum, digi modes en SDR.
Wil je een idee krijgen van de voorgaande zomerkampen kijk dan op www.ham-yota.com Hier vindt je video’s,
foto’s en verslagen van voorgaande jaren. Dit jaar is het programma anders dan de voorgaande jaren, het staat nu
meer in het teken van ‘train the trainer’. Dit houdt in dat je gedurende de week, ideeën krijgt voor het opzetten
van activiteiten in eigen land.
Wat wordt er van je verwacht?
•
Je bent enthousiast en gemotiveerd en neemt actief deel aan het programma.
•
Je houdt samen met het team een blog blij gedurende het zomerkamp.
•
Je schrijft samen met het team een verslag van de belevenissen voor Electron .
•
Je schrijft samen met het team een verslag voor de IARU R1/ YOTA website.
•
Je bent bereid om na het zomerkamp een ambassadeur van YOTA te zijn en samen met de Jeugd en
Jongeren commissie activiteiten op te zetten in Nederland.
Hoe kom je in aanmerking?
•
Je bent tussen de 15 – 25 jaar oud
•
Je bent lid van de VERON.
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•
•

Je hebt nog niet eerder deelgenomen aan een YOTA zomerkamp.
Je bent in het bezit van een radio machtiging.

Het verblijf, volledige programma en eten/drinken wordt vergoed. De enige kosten die je zelf hebt zijn de
reiskosten en €25 deelnemers kosten. Mogelijkheden voor (gedeeltelijke) sponsoring van de kosten worden nog
uitgezocht. Wil je jezelf opgeven voor YOTA 2018? Meld je dan aan voor 11 februari met: je naam, leeftijd, callsign
en motivatie waarom jij mee zou moeten naar Zuid Afrika, naar pd5lkm@veron.nl Ook voor vragen kan je hier
terecht.
Namens de VERON Jeugd en Jongeren commissie,
Lennart Kieft PD5LKM

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 3 / Zondag 4 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
bscc.ucoz.ru/index/0-21

Zaterdag 3 Februari
Tijden: 16:00 - 19:00 UTC
Mode: CW - Alleen met hand seinsleutel
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 3 / Zondag 4 Februari
Tijden: 18:00 - 17:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:

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

Volledige reglement:
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Zondag 4 Februari
Tijden: 07:00 - 16:00 UTC
Mode: CW, SSB, DIGI en FM
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Maandag 5 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:

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/conteste/qso-partys/februar-qso-party/

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

Zaterdag 10 / Zondag 11 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 10 Februari
VFDB Kontest
Tijden: 07:00 - 09:00 UTC - 80 meter
09:00 - 11:00 UTC - 40 meter
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB
Banden:
40 en 80 meter (zie tijden).
Uitwisselen:
RST + DOK Stations zonder DOK geven volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement:
vfdb.org/files/referate/funkbetrieb/ausschreibungen/VFDB-Kontest-2018.pdf
Zaterdag 10 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 10 / Zondag 11 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 PACCinfo
www.dutchpacc.com

Zaterdag 10 / Zondag 11 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/2018/r160m.shtml

Woensdag 14 Februari
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC

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

Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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Woensdag 14 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: Data
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 17 / zondag 18 Februari
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 17 / zondag 18 Februari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK31.63.125
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Donderdag 22 Februari
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: CW
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
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
www.arrl.org/arrl-dx
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 +
Oblast-code
www.rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/49-rus-ww-psk-rules

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

Vrijdag 23/ Zondag 25 Februari
Tijden: vr 22:00 - zo 22:00 UTC (48 uur)
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ 160 Meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie
www.cq160.com/rules.htm

Zaterdag 24 / Zondag 25 Februari
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:

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
concours.ref-union.org/contest/

Volledige reglement:
Zaterdag 24 / Zondag 25 Februari
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 25 Februari
Tijden:09:00 - 11:00 en 15:00 - 17:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Opmerkingen:

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
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)
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

3.630 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: https://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.

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

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

Geen lezing i.v.m. Ledenavond

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

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

Hamnet wat kunnen we ermee
door Frank Boelens PA1BIC

Bestuur
Voorzitter
Roel Pot PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel: 06-44068957
voorzitter@a63.org
Secretaris
Bert Kamminga
PA1BK
Lisdodde 50
9207 AS Drachten
Mobiel: 06-51083384
secretaris@a63.org
Penningmeester
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321

penningmeester@a63.org

giro 49 27 356

Medewerkers
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

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

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

Kopij inleveren vóór
de 22ste van de
maand.

bci.koffer@a63.org

Antenne-analyzer,
Tamme Hofstee
mail: pa3gjd@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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