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Mededelingen namens het bestuur van A63
Start nieuw radio seizoen A63
We starten een nieuw radio seizoen. De zomermaanden zijn, in ieder geval voor mij, meestal wat minder radio
actief. Afgezien van het volgen van de sporadische E en Tropo openingen op 2 en 6 meter, gebeurt hier weinig op
radio gebied. Maar dat kan voor jullie natuurlijk compleet anders zijn hi. We proberen er weer een mooi seizoen
van te maken met onder andere de gebruikelijke afdelingsbijeenkomsten met interessante presentaties. In de
agenda op de onze website is te zien wat er allemaal op het programma staat de komende maanden.

Friese Radio Markt Beetsterzwaag

Zaterdag 26 mei jl. was het weer tijd voor de FRM in Beetsterzwaag. Met een opening door de burgemeester van
de gemeente Opsterland, Ellen van Selm, met een kleine 1300 bezoekers en schitterende weersomstandigheden
was het ook dit jaar weer een fantastisch evenement. Verderop in deze CQ Friese Wouden en uitgebreider verslag
van deze dag.
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Afdelingsbijeenkomst 4 september a.s.
Graag nodig ik jullie uit voor de eerste afdelingsbijeenkomst na de
zomervakantie op dinsdagavond 4 september a.s. 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 Ronald
Stuy, PA3EWP over zijn deelname aan de DXpeditie naar Rotuma 3D2EU in
februari 2018. Ronald is een enthousiaste spreker dus het belooft weer een
boeiende avond te worden.

De zoektocht naar een voorzitter voor de afdeling A63
Tot op heden zijn wij als bestuur er nog niet in geslaagd een voorzitter voor de afdeling A63 te vinden. Daarom
nogmaals een oproep. Ik wil graag het filmpje “Back to Basics’’ in de volgende link
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w&feature=youtu.be onder de aandacht brengen. Weliswaar is
deze van de KNVB maar is voor alle verenigingen van toepassing. Hopelijk is dit ook voor jullie een eyeopener en
misschien moedigt het je aan je voor de afdeling in te zetten. Concreet voor de gezochte voorzitter vertaalt zich dit
als volgt. We zoeken bij voorkeur dus iemand die een mensen-mens is, graag een praatje met iedereen maakt en
breed bekend is in de afdeling. Veel afdelingsleden kent en weet wat ze bezighoudt. Iemand met de juiste contacten.
Dit is dus met name een verbindende functie. Een zware belasting of veel administratief werk is het zeker niet, we
hebben de taken binnen het bestuur verder goed verdeeld en dit loopt soepel. Voel je je aangesproken dan horen
we graag van je.

Regionale QSL Manager R14 en sub-RQM afdeling A63
Ook de functies van Regionale QSL Manager voor de regio R14 en subRQM voor afdeling A63 zijn nog steeds vacant. De verantwoordelijkheid
voor de RQM voor regio R14 delen we met A14 – Friesland-noord en A62
– De Friese Meren maar ook uit deze afdelingen zijn tot op heden geen
aanmeldingen gekomen helaas. Martin Bak, PAøMBD, onze huidige RQM
heeft te kennen gegeven per 1 september te stoppen.

Een korte omschrijving van de functie is als volgt:
1. In ontvangst nemen van de kaarten van het DQB-Arnhem, meestal in de derde week van de maand.
2. Verwerking hiervan door op call te sorteren, vervolgens te splitsen in A14/FRAG, A62, A63 en de te posten
kaarten.
3. Distributie naar de regio's en versturen van de QSL-kaarten via postservice.
4. Distributie door bijwonen maandelijkse bijeenkomsten OF afleveren bij sub-RQM OF opsturen per post.
4. Ophalen/in ontvangst nemen van de kaarten uit de regio.
5. Sorteren kaarten uit regio per land en verzenden naar DQB-Arnhem.
Het helpt als je als RQM een beetje thuis bent in de DX-wereld. Voor herkenning van calls, kennis van landen met of
zonder QSL-bureau (en af en toe een handje helpen als een QSL-manager ontbreekt).
Eenmaal per jaar (meestal begin maart) is het de bedoeling dat je de landelijke RQM-bijeenkomst in Apeldoorn
bijwoont. Bij deze gelegenheid wordt meestal ook de onkosten declaratie ingeleverd (reiskosten, materiaal- en
postverzending van de RQM en sub-RQM’s). De RQM is een belangrijke functie voor de QSL-service in regio R14 dus
zeker de moeite waard! Voor A63 zelf wordt tevens een sub-RQM gezocht en dit kan een aparte functie zijn maar
mag ook gecombineerd worden met het RQM-schap. Mocht je hier wat voor voelen, meld je dan aan bij het bestuur.

CQ Friese Wouden email check & Interesse onderzoek

Ruim driekwart van de afdelingsleden heeft reeds gehoor geven aan deze uitvraging. Hartelijk dank hiervoor. Dit
geeft ons de mogelijkheid ons email adressenbestand op te schonen maar met name verschaft het ons meer inzicht
in wat jullie hobby gerelateerde interesses zijn. We gaan proberen hier op in te spelen met nog te organiseren
activiteiten en bijeenkomsten. Op de resultaten zelf komen we in één van de volgende afdelingsbijeenkomsten nog
wel terug. Overigens kun je de uitvraging nog steeds invullen en ik nodig jullie dan ook nogmaals vriendelijk uit dit
te doen voor zover nog niet gebeurt. Overigens mag dat ook gewoon in een rechtstreekse email aan mij gericht.

Regionale Bijeenkomst VERON
Maandag 12 november 2018 wordt weer een regionale bijeenkomst georganiseerd. In deze wat informelere setting
kunnen de noordelijke regio’s onderling maar ook met een lid van het VERON Hoofdbestuur onderwerpen bespreken.
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Wij kunnen dus zelf ook als afdeling A63 onderwerpen aandragen. Graag horen we of er bij jullie zaken leven die
aangekaart moeten worden op dit niveau.
Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63

40 jaar een radiomarkt organiseren is
niet niks.
Toch hebben we dat met zijn allen weer voor elkaar gekregen, de één
wat langer dan de ander, maar velen hebben al jaren meegewerkt om
hier toch steeds maar weer een succes van te maken.
De FRM commissie wil jullie dan ook via deze weg enorm bedanken voor
de grote inzet. Het is een mooie samenwerking en het geeft ons een
hechte band met soms een lange vriendschap. We kunnen terugzien op
een mooie zaterdag waarbij (bijna traditie) het weer ons goed gezind
was.
De 40e keer een markt organiseren gaf Burgemeester Ellen van Selm van
Opsterland de reden om ‘s morgens onze markt te openen. Hierbij
memoreerde ze in haar toespraak aan de perfecte organisatie waarbij aan
de kleinste zaken is gedacht, ze had voor dit bezoek geen idee wat onze
markt zo belangrijk maakte en waarom er jaarlijks zoveel bezoekers naar
Beetsterzwaag komen. Na een uitgebreide rondgang over de markt werd
haar een kop koffie met enkele Friese producten en de koffiemok ‘40 jaar
Friese radio markt’ aangeboden en bedankten we haar voor de opening.
Vervolgens werd iedereen getrakteerd op een bonbon met het Frm logo
er op.
Onze vrijwilligers kregen allemaal een koffiemok, net als in 2003 bij 25
jaar Frm maar deze is net iets groter voor meer koffie en 40 jaar Frm erop. Ook was er voor iedereen een Frm pet
dus waren we goed te herkennen als medewerker. Daarnaast gaan we in september met z’n allen aan de BBQ en
gaan we Beetsterzwaag leren kennen op een andere manier dan alleen het ritje naar ‘de Buorskip’.
En waar zouden we zijn zonder de prachtige accommodatie
van ‘de Buorskip’ want met steeds weer die jongens en hun
‘zender’ rommel over de vloer, krijgt het hele gebouw een
metamorfose maar na afloop van de markt is nagenoeg niet
te zien dat er een markt is geweest.
Een bijzonder woord van dank dan ook voor de beheerders
Ymko en Lutske met hun medewerkers, maar ook hun
voorgangers niet te vergeten. Ook dank aan de gemeente
Opsterland voor de ondersteuning in het verlenen van de
vergunning en in bruikleen geven van de verkeersborden en
burgemeester Mevr. van Selm voor de opening.
En al helemaal niet te vergeten onze bezoekers wat in al die
jaren varieerde van ruim 2400 tot nu rond de 1350 bezoekers,
zonder deze grote groep was er natuurlijk geen markt als deze. Namens ons allen dank voor alles en graag tot 2019
bij de 41 Frm op 26 mei.
Voor meer foto’s van de markt klink op de link: https://myalbum.com/album/Ynki276e5MFv
Roel Pot
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Donaties voor Contestgroep PI4M
Op de 40e Friese Radio Markt stond de crew van de Contestgroep
weer achter een rijk gevulde kraam. Allemaal donaties gekregen van
leden van onze afdeling, die in de weken ervoor van diverse zolders
en garages waren opgehaald. Hier waren we ontzettend blij mee!
We hebben de kraam helemaal leeg verkocht, en een flink bedrag op
kunnen halen voor onze aktiviteiten. De wens voor een flink
antennesysteem op de lage banden was groot, immers met de huidige
condities moet je je tactiek bij stellen wil je nog leuk mee kunnen
doen met de concurrentie. We waren er al snel over eens, er moest
een 4-square voor 80 meter komen. Inmiddels zijn hiervoor de
materialen besteld. Meer over dit project later in CQ Friese Wouden
of tijdens een afdelingsavond.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen voor de vele donaties
Namens Contestgroep PI4M
Laurens Sierdsma PD9X

Notulen A63 afdelingsbijeenkomst d.d. 2 mei 2018
1. Opening en welkom
Bert is vanavond vervangend voorzitter en opent de bijeenkomst. Aller eerst worden We uitgenodigd om buiten, op
het parkeerterrein eens te luisteren naar de overkomst van de AO-85 satelliet terwijl spreker Ivo Klinkert zal proberen
aan te roepen.
2. Live demonstratie van ontvangst AO-85 satelliet
Op het parkeerterrein horen we na enige ogenblikken een signaal vanuit noordwestelijke richting opkomen. Een sterk
station maakt enkele QSO's, maar helaas is het voor Ivo niet mogelijk om succesvol over de satelliet te werken.
Nadat de satelliet ruim tien minuten later in het zuiden verdwijnt keren we terug naar De Buorskip alwaar de
bijeenkomst zal vervolgen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
• Bert attendeert iedereen er op dat deze bijeenkomst de laatste is voor de zomerstop. De volgende
bijeenkomst zal in september zijn. Er zijn reeds interessante lezingen vastgelegd voor september en oktober.
Er is nog invulling nodig voor november en december.
• Er zijn 2 mensen die geen CQ Friese Wouden hebben gezien. Controleer uw SPAM-folder en controleer uw
instellingen via http://lists.a63.org/mailman/options/leden
• Bert kondigt aan dat op termijn er een nieuwe inventarisatie zal zijn van e-mail adressen met daaraan
gekoppeld de mogelijkheid uw interessegebied en/of suggesties aan A63 aan te geven (enquete)
• Namens het bestuur van A63 vraagt Bert u zich op te geven voor de functie van QSL-manager, nu Martin zijn
laatste jaar hierin vervult. Ook willen we iemand hebben die de rol van voorzitter op zich neemt.
• Van het FRM-front meldt Kor dat de FRM doorgang kan vinden zoals gepland, met enkele wijzigingen in de
plaatsten voor standhouders. De laatste binnenplaatsen kunnen nu nog gereserveerd worden en dan is de
bezetting weer geheel rond!
Aanmelden als vrijwilliger kan op: vrijwilliger@a63.org
4. Verslag afdelingsbijeenkomst 3 april 2018 j.l.
De verslag legging wordt in orde bevonden.
5. Financiën
Geen noemenswaardige zaken.
6. Rondvraag
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Johan verkoopt degelijke outdoor WiFi-accesspoints. Opbrengst komt deels ten goede van deA63 contestgroep. Frank
heeft een zelfbouw mantelstroomfilter mee die vervaardigd is met ringkernen die de contestgroep onlangs collectief
inkocht. Voor meer informatieover de accesspoints of over het mantelstroomfilter stuur een e-mail naar:
pi4m@a63.org
7. Lezing “Starten met Amateursatellieten”
Ivo Klinkert PA1IVO begint met zijn lezing door eerst uit te leggen wat de baan is van het merendeel van de
amateursatellieten: 70 à 80 graden ten opzichte van de evenaar. Doordat deze baan zo gekozenis, kan vrijwel
iedereen over de hele wereld de satellieten ontvangen. (maar meestal niet op hetzelfde moment) Een omwenteling
rond de aarde gebeurt meestal in ongeveer 90 minuten en meestal kun je de volgende overkomst van een
amateursatelliet dan ook nog prima meekrijgen. Er komen tal van interessante facetten van deze hobby aan bod
maar ik zal me beperken tot enkele belangrijke aandachtspunten. Ivo legt uit welke soorten satellieten er zijn en op
welke banden ze werken. Door een yagi onder een hoek van 40 graden te monteren op een buis, spaar je eenvoudig
een elevatierotor uit. Uplink frequentie en downlink frequentie zitten meestal in verschillende amateurbanden.
Uitzondering zijn satellieten met alleen telemetrie of digipeater, zij kunnen werken binnen 1 amateurband of
frequentie.
Bij een vaste setup kies je er slim voor om gebruik te maken van circulaire polarisatie; Dat kan linksom zijn, maar
ook rechtsom, afhankelijk van de satelliet. Door je circulaire ontvangst krijg je dan géén dips in je ontvangstsignaal
terwijl de satelliet over komt. (amateursatellieten buitelen vaak door de ruimte, of wisselen door hun baan ten
opzichte van de grondstations, tenminste eenmaal van polarisatie per overkomst) Nog eenvoudiger is het ‘van uit
het veld’ werken met een kleine richtantenne in je hand. Zo corrigeer je eenvoudig zelf voor de polarisatie.
Op VHF heb je te maken met slechts 3 kHz frequentieverschuiving (+ of –) als gevolg van de snelheid waarmee de
satelliet overkomt. Daar heb je binnen een FM-filter geheel geen last van. Anders wordt dat op UHF, hier is de
verschuiving meestal in de orde van10 kHz.
*LIVE DEMO* Tijdens de overkomst van telemetriebaken CO-66 kunnen we dat goed vernemen als we proberen de
morse-signalen binnen de doorlaat van ons CW-filter te houden. We moeten dan continue verstemmen. Nadat CO66 achter de horizon is gezakt, vervolgt de lezing waarbij nog tal van practische zaken worden uitgediept. Tenslotte
volgen er nog wat handige zoektermen voor in uw favoriete zoekmachine. Het gaat dan om de z.g. LVB Tracker, een
apparaat die de rotorbesturing letterlijk “uithanden neemt” de overzichtspagina van AMSAT satellieten op
http://amsat.org/status en de pagina's van enkele vooraanstaande West-Europese satelliet-amateurs namelijk
DK3WN en PE0SAT. En voor wie het nog niet doorhad, satellieten ontvangen met SDR geeft je meteen inzicht in een
hele hoop zaken.
Ten slotte wijst Ivo ons er op dat we ook altijd een beroep op hem mogen doen. Aan het einde van de lezing oogst
hij een welgemeend applaus en mag hij uithanden van Bert een bedankje in ontvangst nemen.
10. Sluiting
Bert wenst een ieder wel thuis en hoopt iedereen te treffen op de Friese Radiomarkt, of na een goede zomervakantie
bij aanvang van het nieuwe seizoen in september a.s.
Frank Talens.

Hallo Mienskip
Wat hebben we hier in Friesland een bijzondere maand gehad! Een aantal prachtige evenementen: Tall Ships Race
in Harlingen, De Reuzen in Leeuwarden, Maarten in het water, skûtsjesilen op het water. Alles groot spektakel om
naar te kijken, maar vooral om te beleven. Wat heeft dit alles een sfeer gekweekt, een enthousiasme waardoor het
friese begrip Mienskip echt inhoud had. Letterlijk vertaald betekent het gemeenschap, maar in Friesland houdt het
meer in en zo hebben we het ervaren….
Drommen mensen stroomden uit het bus-treinstation, op weg naar het PI4ECC-station. Maar daar konden ze niet
komen en werden in de massa meegevoerd naar de andere evementen. Dat enthousiasme betrof ook de activiteiten
van de steden-operators. Hoe het mogelijk is weet ik niet, maar terwijl velen met vakantie waren zijn anderen er in
geslaagd om tot vandaag (24/8) 3400 QSO’s te maken met 83 landen, 76% in CW, 16,5% in SSB en 7,5% digitaal.
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Een fantastische prestatie, want de ene helft van de wereld speelde met FT8 (en daar kunnen wij niet aan mee
doen) en de andere helft vierde een paar weken vrijheid.
We hebben nog een paar dagen te gaan, 28 augustus is de laatste dag van PF2018HAR (Harlingen) en dan komt 1
september PF2018DOK (Dokkum) opdraven. Dan zullen de Dokkumer amateurs de mouwen opstropen en zowel de
Admiraliteitsdagen als de 11-steden Marathon vieren. Tenminste, daar hopen we op, want de Harlingers hebben zich
niet laten horen in de Harlingen-maand. Want ondanks al het getoonde enthousiasme ziet de werkgroep toch de
bemensing als een bron van bezorgdheid opdoemen.
In december worden alle 11 steden gelijktijdig in de lucht gebracht en daar zijn heel wat stedenoperators voor nodig.
We zitten midden in de procedure van het aanvragen van de roepnamen, maar dat is gemakkelijker dan het
aanvragen van deelnemers. Het zou fantastisch zijn als ook diegenen die zich hebben aangemeld, maar nog niet
konden meedoen, actief werden. Als we ook op die mienskipszin een beroep konden doen…
Nog terend op een machtige maand kunnen we er wellicht nog een eindsprintje uit persen. Vooral HF-SSB
verbindingen kunnen we gebruiken. Maar misschien is het ook leuk om dit weekend eens met de RTTY-contest mee
te doen. Er hoeft geen volgnummer gebruikt te worden, dus verschillende operators kunnen met de HAR-call
meedoen. De logs voegen we naderhand wel samen om een Cabrillo-file te maken.
Is het niet prachtig? Gezamenlijk zijn we al gevorderd tot de 9e maand..!!! Dan staat er toch iets tegebeuren…..
Namens de werkgroep,
Martin/PA0MBD

Weest niet bevreesd, houdt goede moed!
Ik ken motorrijders, keurige, bedaagde mannen, die zich netjes aan de regels houden. Maar heel af en toe moeten
ze knallen, scheuren, oerend hard plat door de bocht.
Ik kan me dat gevoel zo goed voorstellen. Ik ben geen wilde jongen en vind het leuk om een qso te maken, gegevens
uit te wisselen, een praatje te maken. Zoiets van: de hele wereld in mijn TRX, lekker romantisch. Maar nu draait de
11-steden marathon, met veel belangstelling van “buitenaf”. Als ik een piepje in de ether geef en vooral daarbij een
melding op het cluster, dan komt er een gezoem terug van stations die precies op dezelfde frequentie zitten. Maar…ik
lust ze rauw, 599 TU en wegwezen, volgende!! 5 X CQ geven, geen response? Snel naar een andere band. Heerlijk
primitief.
Ik werk bijna uitsluitend in CW, ik heb geen SSB oortjes en bovendien stoort die mode bij de buren! En van jongsaf-aan ben ik gefascineerd door morse. Gevoed door de verhalen uit de jongensboeken: de radiotelegrafist aan boord
van die zeesleper, op station in Hoek van Holland. Natuurlijk stormt het, stikdonker, hij met z’n koptelefoon op,
ingespannen luisterend of er een nood- of alarmsein te horen is. Ik woonde als jongetje in Rotterdam, was vaak bij
de havens te vinden en fietste regelmatig op m’n damesfietsje met blokken op de trappers naar HvH om naar die
beroemde Smit-slepers te kijken.
In m’n hele familie was niemand te vinden die ook maar gehoord had van wat voor nautische term, maar ik wilde
varen, als radiotelegrafist! Nou was het voor een MULO-jongen eigenlijk onmogelijk om toegelaten te worden bij
Radio Holland. Maar er werd wel dringend verbindingsdienstpersoneel bij de Kon. Marine gevraagd. Dus dat heb ik
maar gedaan, al stonden m’n ouders daar niet bij te juichen. Ik werd dus beroeps….! Een opleiding van bijna een
jaar op de verbindingsschool in Amsterdam. Daar werden telegrafisten, seiners en codeur-telexisten opgeleid. En dat
gaf natuurlijk het tweede avontuur: als superminderjarige in het roodverlichte Amsterdam.
Het militaire aspect van de KM beviel wederzijds niet zo goed, het vaktechnische deel was fascinerend. Ondanks dat
vond ik het nodig (getrouwd, kind) om na 8 jaar uit dienst te gaan.
Veel emplooi als telegrafist was er aan de wal niet. Je kon wel naar de verschillende luisterdiensten van de NAVO,
meestal in het buitenland, maar daar hadden we niet zo’n behoefte aan. Met radio-amateurisme was ik bij de KM
bekend geraakt (PI4KM?) maar de vonk was nog niet overgeslagen. Als ik er nu aan denk wat voor exotische stations
ik had kunnen werken vanuit Nieuw Guinea….!
Ik weet niet meer waardoor ik begin 70-er jaren ben opgegaan voor het examen. Voor morse slaagde ik makkelijk,
bij het mondeling viel ik door de mand. Ik was ondertussen wel actief als NL-4262 en slaagde gelukkig een jaar later.
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Dat moest ook wel met mentoren als PA0LH, VOK, BE, ZH en zoveel anderen!!
Waarom ik dit schrijf? De PF2018xxx activiteit maakt duidelijk dat er best veel belangstelling bestaat voor CW en dat
velen bezig zijn om morse te leren seinen en opnemen. Het is altijd een punt hoe de nodige ervaring op te doen en
de drempelvrees te overwinnen. Toevallig kreeg ik een dezer dagen van de club van oud-marinetelegrafisten een
filmpje toegestuurd van een telegrafie-les op de KM-verbindingsschool, precies zoals ik het jaren eerder ook had
geleerd. Alleraardigst, de link is meegestuurd. Een dag later kreeg ik een filmpje te zien hoe (KGB?)-telegrafisten
hun vaardigheid op peil hielden. Fascinerend!
En dan te bedenken dat onze CW-operators-in-spe zich hier ergens tussenin bevinden.
Wat bemoedigend…..
Het begin……….
Het logische vervolg ………

https://www.youtube.com/watch?v=IORau7QQoAE
https://www.youtube.com/watch?v=YPsgEdmlUf0

Martin/PA0MBD

Lief en leed
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat op dinsdag 10 juli j.l. is overleden onze radiovriend,

Marten de Jong PA3FBE

Marten is heel lang radiozendamateur geweest en heeft vele jaren in Lippenhuizen gewoond. Hij deed mee aan vele
amateur-rondes, zoals o.a. de 2 meter ssb ronde en ook de 10 meter fm ronde, hij wist altijd wel iets te vertellen
over zijn projecten met antennes. Samen met Anne PE1RGI, Tjeabele PE1HJP en Tom PE1ASJ ook regelmatig te
horen op 6 meter. Marten was eigenlijk altijd wel van de partij.
In 2014 werd het duidelijk dat het zelfstandig wonen eigenlijk niet langer kon, samen met Dieuwke en de kinderen
werden plannen gemaakt om te verhuizen naar een bejaardenwoning. Hier konden ze, toch nog met enige mate van
zelfstandigheid wonen. De hobby moest natuurlijk mee, want dat was zijn verbinding met de buitenwereld.
Eind 2014 was het dan zover, de verhuizing naar woonzorg ‘Rispinge’ in Drachten. De antennemast kon niet mee en
dat viel zwaar bij Marten, het voelde een beetje als afscheid van zijn hobby. Gesprekken met het beheer van ‘Rispinge’
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zorgden er voor dat er uiteindelijk wel een antenne geplaatst mocht worden. Een sprietje voor 2/70 dat moest toch
wel kunnen. Merten ging zich na enige tijd weer inmelden in verschillende rondes, ja zelfs in de muntronde was hij
zo nu en dan weer te horen.
Op onze afdelingsavonden was Marten bijna altijd van de partij met zijn vaste taxichauffeur, Aebele de Jager PE1CDI
die hem later ook nog uit Drachten haalde om toch maar naar Beetsterzwaag te kunnen. Later ging dit helaas ook
niet meer.
We zullen Marten PA3FBE herinneren met zijn kenmerkende stem en spraak in onze rondes. Een betrokken en
gewaardeerde zendamateur is van ons heen gegaan.
Het bestuur, en leden van de afdeling A63 wensen Dieuwke, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte in het verlies
van Man, Pa, Opa.
_____________________________________________________________________________________________
Ook bereikte ons het bericht dat op woensdag 20 juni 2018 op 85 jarige leeftijd is overleden, oud lid van de
afdeling A63,

Geert van Sloten PA0NN
Geert is een groot deel van zijn actieve leven lid geweest van de VERON, de laatste jaren echter niet meer. Op de
rouwkaart heeft zijn XYL zijn QSL kaart met "Call-letters" en de toevoeging "Silent Key" laten opnemen.
_____________________________________________________________________________________________
Ook het bericht dat op vrijdag 1 juni 2018 is overleden afdelingslid van A63,

Marten de Rapper PA0PIY
Marten was woonachtig in Roden.
_____________________________________________________________________________________________

VERON-afdelingscompetitie 2018
Afdeling Friese Wouden
Afdelings Resultaat in de VERON Competitie.
============================
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PI4M
PE1HLS
PE1RWL
PA0ZH
PF5T
PA1BK
PA0FEI
PE1LUB
PD0MBY
PA0MBD
PA0VDV
PE1RWP
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24
15
13
10
10
10
8
6
5
5
4
2

21.4 %
13.3 %
11.6 %
8.9 %
8.9 %
8.9 %
7.1 %
5.3 %
4.4 %
4.4 %
3.5 %
1.7 %
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Open huis FRAG
Zaterdag 8 september aanstaande, houdt de Friese Radio Amateur Groep haar jaarlijkse open huis. Een tal van
vrijwilligers laten veel aspecten van de radiozendhobby zien d.m.v. demonstraties en uitleg. De computer en internet
hebben ook in de radiowereld een zeer belangrijke rol ingenomen met o.a. digitale communicatie. Hierop zal
uitgebreid worden in gegaan tijdens onze open huis. Voor geïnteresseerden is er informatie hoe men zendamateur
kan worden en over de examens hiervoor.
Belangstellenden zijn van harte welkom op 8 september van 10.00 uur tot 14.00 uur in het clubhuis van de FRAG
aan De Avondsterweg 14, 8935 AK te Leeuwarden. (op industrieterrein 'De Hemrik' achter de Praxis) Als u voorbij
het gebouw van Omrop Fryslan bent en rechtsaf slaat, kunt u onze antennes bij ons clubhuis al zien.
Graag tot ziens
Mario van der Mee
Secretaris van de Friese Radio Amateur Groep

35ste Radio Onderdelen Markt Assen zaterdag 6 oktober 2018
We hebben dit jaar besloten om onze Radiomarkt te houden op 6 oktober 2018. We hopen met deze datum weer
tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de standhouders.
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 demo wordt gegeven
over de mogelijkheden met Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. We rekenen weer op een grote
opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en drankje. De
samenwerking met Vitalisvlooienmarkten is gecontinueerd. Hierdoor kunnen we de toegangsprijs houden op € 3,50.
Dit geeft tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen
t/m 13 jaar gratis.
De markt worden weer gehouden in de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime
gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een oppervlakte van 2500 - 3000
m2 is uitstekend verlicht / verwarmd en bevindt zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28
gelegen.
Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H. Adres; Burgemeester J.G. Legroweg
80, 9761 TD, EELDE.
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,-- en ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming enz. Voor de
standhouders is het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen.
De organisatie is in handen van de st. Radio Contest Groep Assen. Voor informatie en standhuur:
Eene de Weerd, PA3CEG.tel:
0592-613557
E-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.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 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.gr
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: 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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Agenda
D AT UM

A CT I V IT E IT

O P M ER K I N G

4 september
2018

Afdelingsbijeenkomst A63 in ''De
Buorskip''

DX-peditie naar Rotuma 3D2EU door Ronald Stuy PA3EWP

15 september 2018

Gezellige middag voor de vrijwilligers
van de Friese Radio Markt met BBQ

''De Buorskip'' te Beetsterzwaag

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''

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

N A AM

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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