Jaargang 31 nr 2.
Oktober 2018

www.a63.veron.nl
redactie@a63.veron.nl

Mededelingen namens het bestuur van A63 .......................................................................................................................... 1
Notulen A63 afdelingsbijeenkomst 4 september 2018 ........................................................................................................... 2
Lief en leed ............................................................................................................................................................................ 4
Zomer 2018 ............................................................................................................................................................................ 4
Demo FlexRadio ..................................................................................................................................................................... 5
Knarsetandend…… ................................................................................................................................................................. 6
VERON-afdelingscompetitie 2018 .......................................................................................................................................... 6
Amateurrondes. ..................................................................................................................................................................... 7
Lidmaatschappen. .................................................................................................................................................................. 7
Agenda................................................................................................................................................................................... 8
Bestuur .................................................................................................................................................................................. 8
Medewerkers ......................................................................................................................................................................... 9

Mededelingen namens het bestuur van A63
Afdelingsbijeenkomst 2 oktober a.s.
Graag nodigen wij jullie uit voor de afdelingsbijeenkomst op dinsdagavond 2 oktober as. Zoals gebruikelijk in zalencentrum ‘’De Buorskip’’ te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De presentatie wordt deze avond verzorgd door Jan Stadman (PA1TT/DJ5AN) over
zijn ervaringen met de door hem gebouwde 4-Square antenne voor 80 meter. De
lezing is een mix van de theorie en de praktijk. Er wordt veel bruikbare informatie
gegeven over hoe amateurs zelf met een 4-Square systeem aan de slag kunnen
gaan en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.
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Voor onze contestgroep PI4M is dit
een bijzonder actueel onderwerp
omdat zij zelf ook aan het bouwen
zijn met een portabel 4-Square systeem voor 80 meter welke ingezet
gaat worden tijdens de CQWW contest eind oktober.
Regionale QSL Manager R14 en sub-RQM-afdeling A63
Zoals het er nu voorstaat, lijkt er een opvolger te zijn gevonden voor Martin Bak, PAøMBD als Regionale QSL Manager voor de regio R14. Brant Visser, PE0BV de huidige sub-RQM van de afdeling A14 heeft aangegeven deze
functie wel op zich te nemen.
De kans is groot dat Brant te vaak verhinderd is om zelf naar de afdeling A62 en A63 te gaan. In plaats daarvan
stuurt Brant de QSL-kaarten per post door naar de sub-RQM’s. Voorlopig zal ondergetekende deze in ontvangst
nemen voor A63 en meenemen naar de afdelingsavonden zolang wij nog geen sub-RQM hebben kunnen aanwijzen.
We zijn uiteraard erg blij dat Brant deze taak van Martin wil overnemen en we wensen hem daarin alle succes toe.
FRM-vrijwilligers BBQ
Ter gelegenheid van de 40ste Friese Radiomarkt heeft de FRMcommissie als blijk van waardering op zaterdag 15 september jl.
een BBQ gehouden voor alle vrijwilligers met hun aanhang op het
terras van “De Buorskip” in Beetsterzwaag. Na de ontvangst met
koffie en gebak was er een rondleiding met gids langs enkele van
de vele historische objecten in Beetsterzwaag. Bijzonder interessant werd er door de drie gidsen vertelt over onder andere het
gebied, de panden en hun vroegere bewoners, vaak van adel.
Hierna was er een goed verzorgd BBQ-buffet met drankjes. Het
bestuur van A63 bedankt de FRM-commissie (Kor, Roel, Jaap, Laurens, Robert & Johannes) voor de organisatie van dit evenement.
Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63

Notulen A63 afdelingsbijeenkomst 4 september 2018
Notulist: Frank Talens PF5T
1. Opening
Welkomstwoord door Bert. Vanavond start ons nieuwe seizoen. Vanavond zijn er circa 15 toehoorders. Een bijzonder welkom voor onze spreker van vanavond, Ronald Stuy PA3EWP.
2. Mededelingen
- De prijzen van consumpties gaan vanaf heden iets omhoog
- Silent Key: Martin "Merten" de Jong PA3FBE, Geert van Sloten PA0NN, Marten de Rapper PA0PIY
- A63 is nog steeds op zoek naar een voorzitter. Een voorzitter is een verbindende factor tussen leden en (hoofd-)
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bestuur en kan rekenen op een mooie taak in een reeds lopende machine. Stel u kandidaat en stuur ons een bericht: secretaris@a63.veron.nl
- We hebben de aankomende maanden interessante onderwerpen;
In oktober komt Jan Stadman over 4 square array voor 80 meter en in november komt Laurens met lezing over de
Flex-Radio 6400
- Er is een Regio QSL-Manager voor Fryslân gevonden, A63 heeft alleen nog een "eigen" QSL-manager nodig.
-Johannes meldt dat de vrijwilligers dag genoeg opgave geeft. Nu reeds 50 reacties op de uitnodigingen. Welkom
is vanaf 15:00u met een hapje en een drankje. De rondleiding start ca. 16:45u. Daarna is er een gezellige barbecue.
– Problemen met ontvangst CQ Friese Wouden; afgelopen periode had alleen Germ geen exemplaar in zijn mailbox. Dick zal hem benaderen over zijn email.
– De resultaten van de afdeling enquête (respons nu ca. 75%) worden binnenkort bekend gemaakt. Dank aan alle
respondenten!
– 12 november is de regiobijeenkomst. Leden kunnen vergaderpunten indienen voor deze vergadering.
3. Terugblik FRM
Kor meldt dat FRM als zeer positief werd ervaren door de nieuwe lay-out van het terrein. Volgend jaar is er wederom een verandering aanstaande waardoor de binnenmarkt iets anders ingedeeld wordt.
4. Status HAMECC
Roel meldt dat HAMECC zeer voortvarend gaat; In korte tijd (aug) reeds 4500 verbindingen waarbij ca. 70% in telegrafie De HAMECC-ruimte in Leeuwarden wordt ook intensief gebruikt, veelal voor info over de radiohobby. De
locatie is minder geschikt voor HF door gebrek aan opstelmogelijkheden. Bouke PA0ZH bekijkt het nèt even anders
en stelt dat de hoeveelheid amateurs die zich inzet voor het evenement bijzonder laag is ten opzichte van de regionale populatie zendamateurs. Opgeven en meedoen doe je eenvoudig via http://hamecc2018.eu
5. Lezing door Ronald PA3EWP over DX-peditie Rotuma
Samen met een handvol Duitse DX-vrienden had Ronald Stuy had
plan opgevat om een DX-peditie naar Rotuma (onderdeel v/d Fiji Eilanden) te gaan. Ronald vertelt bevlogen hoe de reis ernaartoe is
verlopen (27 vlieguren) en wat er allemaal nodig was om deze activatie te doen slagen. Rotuma staat op dit moment op no. 65 in de
DXCC Most Wanted list.
Opvallende zaken uit Ronalds lezing zijn o.a. de volgende;
Het eiland heeft geen hotels. Verblijven doe je bij de lokale bevolking. Bevriende amateur Tony 3D2AG woont op Fiji en heeft connecties en een vakantiewoning op Rotuma. Uiteindelijk koos het
team voor een locatie op het eiland met beter “zicht” op Europa
want deze Dx-peditie zou zich richten op Europa. Het maakte voor het onderkomen van het team niet uit, die was
(ook gelet op wat wij in de presentatie te zien kregen) ronduit erbarmelijk!
Het is er warm en vochtig en alles schimmelt en rot. Goede persoonlijke hygiëne is niet vanzelfsprekend; er is
slecht sanitair en door het klimaat leidt zelfs een kleine verwonding snel tot een nare ontsteking.
De setup bestond uit 3 operating positions; Tweemaal een setup met een K3 en een SPE Eindtrap en eenmaal een
setup met een K2 en een zelfbouw transistor-eindtrap. De antennes waren hoofdzakelijk verticals met een enkele
radiaal. Voor 160 meter was er een Inverted-L opgesteld. Een K9AY ontvangst-antenne gaf ter plaatse tegenvallende
resultaten. Nog een minpuntje was dat het aggregaat onder de shack was opgesteld, en bij gebrek aan wind stond
de shack vol uitlaatgassen. Tijdige antirook-pauzes waren dan noodzakelijk!
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Ronald was zelf de enige operator die bedreven was in multi-mode en heeft ruim 3500 QSO's in SSB gemaakt. Er
werden tijdens de Dxpeditie ook 4000 QSO's gemaakt in RTTY/PSK. De overige 22.000 QSO's waren in CW. Uiteindelijk werd de goal van 30.000 QSO's op de laatste dag gehaald.
Ronald benadrukt dat DXpedities als deze voor een groot deel mogelijk gemaakt worden door sponsoring. Als er
een DXpeditie ondernomen wordt naar een gewild DXCC kunnen die initiatiefnemers gerust aankloppen bij de
vele DX Foundations die er wereldwijd zijn. Ronald vraagt in het bijzonder uw aandacht voor de EU DX Foundation. Ronald maakt deel uit van het bestuur aldaar en moedigt ieder initiatief om ook eens een bijzondere DXCC
te activeren van harte aan. Meer informatie daarover kunt u lezen op http://eudxf.eu
Voor wie wat wil teruglezen over de DXpeditie naar Rotuma, kijkt op http://rotuma2018.de
Met een beetje geluk kan Ronald ons op termijn iets vertellen over zijn plan om naar Myanmar (vh. Birma) te
gaan. Myanmar staat weer wat plaatsjes hoger in de DXCC Most Wanted, dus aan belangstelling geen gebrek!
Ronald bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en ontvangt uit handen van Bert een attentie. Vanuit de
zaal volgt een welgemeend applaus.
6.Sluiting
Het is iets na tienen als Bert de bijeenkomst afsluit en een ieder wel thuis wenst. De volgende bijeenkomst is op
dinsdag 2 oktober en u bent van harte welkom!

Lief en leed
Tonny van der Burgh, PA4TON liet ons weten dat in augustus oud lid:

L.J. van der Holst
PA0TUM
is overleden.
_____________________________________________________________________________________________________

Zomer 2018
Door: Frank PF5T
Patrick en ik deden afgelopen zomer 2 keer mee aan een contest;
De RSGB IOTA Contest en later tijdens de HF Field Day Contest.
Patrick had in de winterperiode al eens geopperd dat het hem
leuk leek als ik in de zomer weer eens bij hem kwam contesten,
en dat de IOTA contest een erg leuke contest is om aan mee te
doen.
In het weekend van 28 juli zaten Patrick en ik in de royale garage
van Patrick. De antennes waren in de dagen eraan voorafgaand al
opgehangen door Patrick; Een dubbelzepp voor 40M en een
collineare dipool voor 20M. We deden mee voor de gezelligheid
en omdat we het een leuke proef vonden. Honderd verbindingen maken moest toch zeker wel lukken, had ik vooraf
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gedacht. Dat doel hebben we zeker wel gehaald, maar het werd ons wel lastig gemaakt door de hevige
onweersbuien die in de namiddag over kwamen.
Mijn net afgebouwde bouwkit Z-match die in de loop van de avond ineens dienst weigerde hielp ook niet. Gelukkig
had ik een reservetuner mee dus dat was snel opgelost. Een maand later was ik wederom te gast bij Patrick, ik kon
op die zaterdag uit mijn werk door naar zijn QTH om samen met hem deel te nemen in de HF SSB Velddagen.
Patrick had een velddag-station ingericht in een leuke 2-persoons bungalowtent. De stroomvoorziening was geheel
op accu' s. Om middernacht hebben we de contest onderbroken om'm de volgende dag weer voort te zetten. Ook
nu weer protesteerde mijn Z-match dus ik verscheen op zondag met mijn reservetuner weer aan de start.
De HF Velddag contest verliep lang zo mooi niet als de IOTA
contest. Het bleek veel lastiger dan gedacht om boven het andere
contestverkeer uit te komen dat deelnam in de All-Asia contest.
Toch zijn we er trots op dat we ons hebben weten te redden met
onze eigen middelen. Het aantal daar gemaakte QSO' s was net
genoeg voor 1 punt in de afdelingscompetitie.
Volgend jaar doen Patrick en ik waarschijnlijk opnieuw mee aan
de IOTA-contest. De deelname aan de HF Velddagen kon nu
alleen doordat ik anders de zaterdagmiddag en zondag
beschikbaar was geweest voor de deelname aan de gelijktijdige
IARU VHF Contest van PI4M. Die kon dit keer helaas niet doorgaan door gebrek aan vrijwilligers.
De RSGB heeft inmiddels bekend gemaakt dat ik met de IOTA contest meeliep in de middenmoot in de klasse MIXED,
QRP voor de stations die zich niet op een eiland verschanst hadden. Patrick volgde 2 plaatsjes verderop in dat
klassement.
QRP Contesten, ook iets voor u?

Demo FlexRadio
Tijdens de afdelingsavond van 6 november zal ik een demo geven van mijn nieuwe Flex6400 samen met de
bijbehorende Maestro. Deze SDR transceiver is uitermate geschikt voor remote gebruik, dit zal ik dan ook laten zien.
Een compleet andere beleving van het maken van verbindingen!

Kijk alvast even op https://www.flexradio.com/
Laurens Sierdsma PD9X
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Knarsetandend……
…….. hebben we de afgelopen maand achter de set gezeten. Wat een povere condities en wat een dunne signaaltjes!
CW heeft dan nog het voordeel om iets te kunnen maken van die magere signalen. En de gelukkigen die overdag
actief waren, konden weinig doen totdat er af en toe een totaal onverwachte opening was. Maar ja, dan moet je
toevallig wel net op die band zitten. Voor de rest was er pas aan het eind van de middag en het eerste deel van de
avond wat activiteit.
Toch kunnen we niet helemaal dichtvaren op onze oren. Af en toe was er DX op de band, en dan werd er wel degelijk
gewerkt. Net zoals met FT8: dikke signalen op een “dode”band. De vorige maand was natuurlijk de onbetwiste
topmaand met 4500 QSO’s. Dat schiep verwachtingen, dat is het nadeel van een record. Nu (24/9) zitten we toch
nog op >2500 verbindingen met 76 landen. 80% in CW, 13% Phone en 7% digitaal. En dat is ook een record in de tijd
van de kleine signalen.
De meeste PF2018XXX aanvragen zijn ondertussen binnen. Ruim op tijd om een plan te maken voor december. Het
zou mooi zijn als we onze goedwillende mede-amateur konden overhalen om die maand actief te zijn. We kunnen
zoveel operators gebruiken met al die roepnamen….! En misschien, omdat het dan maar 1 maand is, willen degenen
die zich aanvankelijk hebben opgegeven als stedenoperator, maar nog niet in de gelegenheid zijn geweest, ook eens
hun kans wagen.
Onze tegenstations in binnen – en buitenland wachten er op. Duizenden QSL-kaarten zijn al binnengekomen, emails
met sked verzoeken, vragen op het cluster etc. Weer eens wat anders proberen? Eens meedoen met een leuke
contest? Pak de PI4ECC call eens, met z’n jokerfunctie. Daar zitten ze ook op te wachten!!
28 september gaat Dokkum ter ruste, 1 oktober pakken we Workum bij de kladden. Volgens mij krijgen we
oostenwind en hebben we geen last van de strontgeur (heb ik trouwens nooit last van). We kunnen dus rustig de
ramen open zetten om zodoende een paar gezonde uurtjes acht de set te zitten……..: CQ de PF2018WOR
Een leuke maand gewenst.

Namens de werkgroep,
Martin/PA0MBD

Stedenbulletin nr 11

VERON-afdelingscompetitie 2018
Afdeling A63 Resultaat in de VERON Competitie.
==============================================
1. PI4M
2. PE1HLS
3. PA0ZH
4. PE1RWL
5. PF5T
6. PA0FEI
7. PA1BK
8. PA0MBD
9. PE1LUB
10. PD0MBY
11. PA0VDV
12. PE1RWP
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24
15
15
13
11
11
10
10
6
5
4
2

19.0 %
11.9 %
11.9 %
10.3 %
8.7 %
8.7 %
7.9 %
7.9 %
4.7 %
3.9 %
3.1 %
1.5 %

CQ Friese Wouden

Pagina 6 van 9

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 dinsdag
iedere woensdag
iedere vrijdag
iedere zaterdag
iedere zaterdag
iedere zondag
iedere zondag
iedere zondag
iedere zondag
iedere zondag
iedere zondag
iedere 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.

Oktober 2018

CQ Friese Wouden

Pagina 7 van 9

Agenda
DAT UM

AC T I V I TE I T

O P M ER K I N G

2 oktober 2018

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

4 square antenne voor 80 meter door Jan PA1TT / DJ5AN

27 & 28
oktober 2018

CQWW SSB contest

PI4M, locatie: Luinjeberd

6 november
2018

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

Laurens, PD9X geeft een demonstratie van de FLEX-6400 radio
en het Maestro bedieningspaneel van FlexRadio Systems.

4 december
2018

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

8 januari 2019

Jaarvergadering A63 in ''De
Buorskip''

Geen lezing i.v.m. jaarvergadering

5 februari 2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

.

5 maart 2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

2 april 2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

7 mei 2019

Afdelingsbijeenkomst A63 in
''De Buorskip''

25 mei 2019

Friese Radiomarkt

In en rondom "De Buorskip" in Beetsterzwaag.

Bestuur
F U N CT I E

NAAM

C A LL

O P M ER K I N G

E -M A I L

Voorzitter (ad interim)

Bert Kamminga

PA1BK

Vacant

voorzitter@a63.veron.nl

Secretaris

Bert Kamminga

PA1BK

Beheer call PI4EME en PI4M

secretaris[@a63.veron.nl

Penningmeester

Johannes
Blom

PE1LUB

Algemeen bestuurslid

Dick van Ens

PA1DE

Algemeen bestuurslid

Frank Talens

PF5T

pf5t@veron.nl

Algemeen bestuurslid

Johan Friso

PE1RWL

johanfriso31@hotmail.com
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Medewerkers
A CT I V IT E IT

NAAM

C A LL

E -M A I L

QSL-manager

Vakant

Redactie CQ Friese wouden

Dick van Ens

PA1DE

redactie@63.veron.nl

Webmaster a63.veron.nl

Dick van Ens

PA1DE

webmaster@63.veron.nl

PR tbv A63

Vacature

Lezingen tbv afdelingsbijeenkomsten

Vacature (tijdelijk Bert Kamminga)

PA1BK

secretaris@a63.veron.nl

Friese Radiomarkt

Kor de Vries

PA0KDV

frm@a63.org

Contestgroep PI4M (voorzitter)

Kor de Vries

PA0KDV

pa0kdv@a63.org

Beheer call sign PI4EME en PI4M

Bert Kamminga

PA1BK

secretaris@a63.veron.nl

Ontstoringskoffer

Jan Janssen

PA0JMG

bci.koffer@a63.org

Beheer antenne-analyzer

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com

Begeleiding zelfbouw projecten m.n. antennebouw

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com
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