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Van de voorzitter.
De beste wensen.

 We zijn alweer een jaar verder, wat gaat de tijd toch snel.
2017-2018 jaarwisseling gaat gepaard met veel geknal, soms tot overlast maar gelukkig is het maar tijdelijk, we 
hopen dat het bij jullie ook goed is gegaan.

2018 is ook het jaar dat onze afdeling actief meedoet aan het radio evenement Ham-ecc2018.
Immers onze hoofdstad Leeuwarden/Fryslân is culturele hoofdstad van Europa in 2018.
En wat ook bijzonder is dit jaar dat we 26 mei voor de 40e keer onze Friese radiomarkt organiseren.

Zonder de inzet van vele vrijwilligers de afgelopen 40 jaar was dit niet mogelijk en daarvoor zijn we jullie allemaal 
bijzonder dankbaar.

De FRM commissie is inmiddels al druk bezig om een nieuw inrichtingsplan te maken voor de ruimte rondom de 
Buorskip.

40 jaar FRM en ook al ruim 32 jaar afdeling A63 wat zijn we met z’n allen toch een actieve afdeling.
Je zou denken dat er onder de leden dan ook best een paar leden te vinden zijn die de schouders onder de 
afdeling willen zetten en hun inzet willen geven voor onze afdeling.

Oh ja, ze vragen me niet hoor je dan,  maar dat hoeft toch niet?  Je mag best zelf initiatief nemen om je aan te 
melden immers samen staan we sterk en hoe meer mensen hoe gemakkelijker het allemaal is.
We laten onze afdeling toch niet ter ziele gaan?

Enkele vacatures:   twee bestuursleden en iemand voor de lezingen.

Kortom we hebben volgende week weer een mooi zelfbouw ontwerp op de agenda staan van Alfred PA7AL ( zie 
elders in deze CQ )

We wensen jullie een goed, gezond en vooral radioactief 2018.

Graag tot ziens.

Roel Pot PD2018OYF
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Afdelingsbijeenkomst 9 januari
Uitnodiging en agenda afdelingsbijeenkomst 9 januari 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 9 januari 2018, een
weekje later dan normaal i.v.m. het begin van het nieuwe jaar. 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. Verslag vorige afdelingsbijeenkomst, 12 december 2017
3. Ingekomen stukken
4. Financiën
5. Rondvraag
6. Presentatie/lezing over End Fed antennes door Alfred, PA7AL
7. Pauze en onderling QSO
8. 2de deel presentatie/lezing over End Fed antennes door Alfred, PA7AL
9. Sluiting rond 22:00

Korte omschrijving van de presentatie/lezing;
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. Dit beloofd een leerzame avond te worden voor de
antennebouwers.

 

Verslag afdelingsbijeenkomst 12 december j.l.
Verslag afdelingsbijeenkomst VERON A63 – 12 december 2017

Secretaris: Bert, PA1BK

Aanwezig
De presentielijst is getekend door 15 personen, inclusief bestuur en spreker.

Opening en welkom (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Speciaal welkom aan Jan Meijer, PE1DRN die vanavond de presentatie zal verzorgen. Opkomst helaas iets minder
vanavond, vermoedelijk vanwege de slechte weersomstandigheden.

Verslag vorige afdelingsbijeenkomst, 7 november 2017 (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Geen opmerkingen.
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Ingekomen stukken (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Mededeling voor de te houden vergadering van de 79e VERON Verenigingsraad op 21 april 2018 te Apeldoorn, zie
CQ Friese Wouden van december 2018. Verslag Regionale Bijeenkomst VERON 2017 A67 Assen, zie CQ Friese
Wouden december 2018.

Financiën (penningmeester: Johannes, PE1LUB)
Johannes vraagd de verslagen van alle subcommissies ivm opstellen financieel jaarverslag. 
Verder geen opmerkingen.

Rondvraag (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Zonnepanelenproblematiek wordt aangekaart door Jan Jansen, PA0JMG; nieuwe generatie zonnepanelen met zgn.
optimizers geven enorm veel storing. Bij aanschaf zonnepanelen, zorg dat je één van de betere merken kiest met
een goede omvormer. Ook zorgen voor goede bekabeling. Bij storing, geef de moed niet op, storing altijd melden,
AT is behoorlijk actief met opvolging.

Presentatie/lezing: 

Uitschuifbare mast op het dak en het maken van 4x kruisyagi’s voor twee meter (door: Jan Meijer, 
PE1DRN)
Jan  is  met  name geïnteresseerd  in  satelliet  ontvangst  op  verschillende  banden  van  twee  meter  tot  23  cm.
Afgelopen zomer was zijn project het ontwerpen en bouwen van een antennesysteem met vier kruisyagi’s volgens
ontwerp van DK7ZB met 28 ohms voeding. Eerst is de uitschuifbare antennemast gemaakt van aluminium kokers,
maten 100x100 + 70x70mm. Totaal gewicht mast is ca 25kg, tophoogte ca 14mtr. Alles is zelfgemaakt, ook de dak
doorvoeren en manchetten. Het H-frame is met glasfiber mastdelen opgebouwd.

De  maatvoering  van  de  antennes  is  eerst  omgerekend  van  144.300  MHz  naar  145.900  MHz  i.v.m.  satelliet
ontvangst. De aanpassingen naar 28 ohm is uitgevoerd d.m.v. de zgn. Sperrtopf aanpassing. Alle aansluitingen
nodig om alle verschillende coaxen en koppelstukken aan elkaar te koppelen heeft Jan ook zelf gemaakt. Aanschaf
zou  over  de  300  euro  gekost  hebben.  Optimaliseren  van  SWR  is  gedaan  m.b.v.  Jan,  PA0JMG.  Uiteindelijk
uitgekomen op SWR van 1:1.08. Openingshoek gemeten op baken Heerenveen horizontaal zo’n 20 graden en
verticaal zo’n 7 graden. Het digitale waterpas moet nog gemonteerd worden.

Doel is het ontvangen van zgn. FUNcube satellieten (o.a. de FUNcube-1 AO73). Met name het telemetrie pakketjes
ontvangen, per dag zijn  ca 600 pakketten mogelijk.  Hier is  zelfs  een ranglijst  voor;  wie ontvangt  de meeste
pakketjes.  Jan staat  hierop behoorlijk  hoog.  Op deze  website  is  e.e.a.  te  bekijken: amsat-nl.org  van Wouter
Wegelaar.

Pauze en onderling QSO
Er was weer gelegenheid tot onderling QSO’s onder het genot van een drankje en de bekende gehaktballen.

2de deel presentatie: 

Uitschuifbare mast op het dak en het maken van 4x kruis yagi’s voor twee meter (spreker:  Jan 
Meijer, PE1DRN)
De presentatie van Jan duurde tot aan de pauze. Zie totale verslag hierboven. Jan wordt uiteraard bedankt voor
zijn interessante lezing. Roel overhandigt hem de gebruikelijke attentie. Na de pauze was er geen officieel gedeelte
meer.

Sluiting rond 21:30 (voorzitter: Roel, PD0OYF)

januari 2018 CQ Friese Wouden Pagina 3 van 12



Mededelingen
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 zsm 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. Zonder compleet en goed functionerend bestuur kan onze afdeling niet zelfstandig blijven
voortbestaan.

Tevens zijn wij per direct 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.
 

Nieuwe website VERON afdeling A63.

Het hoofdbestuur van de VERON heeft de
wens uitgesproken dat alle websites, ook
van de afdelingen, in beheer komen bij de
vereniging  zelf.  Dit  onder  andere  nadat
enkele  extern  beheerde  en  gehoste
websites  gehacked  zijn,  maar  de
vereniging  hier  wel  de  juridische
verantwoordelijkheid voor draagt.  Nu per
1 januari 2016 jl. de meldplicht datalekken
van  kracht  is  geworden  dringt  het
hoofdbestuur meer aan bij de afdelingen,
commissies en werkgroepen om te hosten
op de eigen servers van VERON.

Achter de schermen zijn wij inmiddels ook
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. Zodra dit plaatsvindt,
zullen  we  dit  separaat  aan  jullie
mededelen.  Mochten  hier  nu  al  vragen
over zijn, horen we dat graag uiteraard.
 
Bert Kamminga (PA1BK)
Secretaris VERON A63
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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. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Jaarverslag secretaris 2017
4. Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verkiezing kascontrolecommissie
7. Pauze en onderling QSO
8. 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

      9.  Voorstellen en overige stukken voor de verenigingsraad, verkiezing van
afgevaardigden naar de verenigingsraad

     10.  Verslag contestgroep PI4M
     11.  Rondvraag
     12.  Sluiting

Graag tot dinsdagavond 6 februari 2018

Roel Pot, PD0OYF
Voorzitter VERON A63
E-mail : voorzitter@A63.org
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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:
Deze keer nog geen gegevens !

Elektronica vlooienmarkt 't Harde
Zaterdag  24  februari  2018  organiseert  de  afdeling  Noord  Oost  Veluwe  van  de  landelijke  Vereniging  voor
Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) al weer voor de twee en twintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC Aperloo waar ruim 220 meter
aan kramen opgesteld zal staan.

Op deze gezellige Elektronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit
Nederland, Duitsland en België Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica 
te maken hebben. 
 
Voor  de  radio  hobbyisten zijn  er  allerlei  spullen  te  koop variërend van antennes,  kabels,  meetapparatuur  en
voedingen tot allerlei soorten transceivers, porto`s. En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet
vergeten  door  het  grote  aanbod  van  losse  onderdelen  en  (sloop)apparaten.  Zo  zijn  er  voor  de  computer
liefhebbers computers, laptops, componenten en accessoires verkrijgbaar.

Maar ook op het gebied van Arduino, raspberrypie, shields en accessoires is er voldoende te vinden en dat vaak
voor zeer gunstige prijzen. Ook zullen er allerlei soorten led verlichting , led strips, zaklantaarns, telefoonladers,
opbergsystemen, opbergkratten, gereedschap en vele andere zaken te koop aangeboden worden.
 
Dus  mocht  u  op  zoek  zijn  naar  een  moeilijk  verkrijgbaar  onderdeel,  verzamelt  u  oude  radio’s,  oude  leger
apparatuur, bent u een computeraar, of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 24 februari
2018 naar deze gezellige Radiomarkt. 

De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde. De markt
begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree bedraagt 3 Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte .

Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl
 
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK

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.
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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 m2,  is uitstekend verlicht en verwarmd.

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    eenedeweerd@hetnet.nl   of   pa3ceg@hetnet.nl    Website; www.grorat.nl
Zandvoort 31
9331JH Norg
Tel. 0592 61 35 57    

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V 

Zaterdag 6 Januari PODXS 070 Club PSKFEST Contest
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: PSK31 Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + land USA/Canada geeft staat/provincie.
Volledige reglement: www.podxs070.com/o7o-club-sponsored-contests/pskfest
    
Zaterdag 6  Januari Schwaben Contest
Tijden: 07:00 - 08:00 UTC 80m CW

08:00 - 09:00 UTC 80m SSB
09:00 - 10:00 UTC 40m CW
10:00 - 11:00 UTC 40m SSB Werken met: Iedereen werkt met iedereen.

Mode: Zie tijden Banden: zie tijden
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
Volledige reglement: www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-contestkalender/regeln/schwaben-contest/
  
Zaterdag 6 /  Zondag 7 Januari WW PMC Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + CQ-zone deelnemers uit een PMC stad RST + PMC reference (zie 

reglement)
Volledige reglement: www.s59dcd.si
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Zaterdag 6 / Zondag 7 Januari ARRL RTTY Roundup
Tijden: Za 18:00 - Zo 24:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: Alle DIGI modes Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Amerikaanse/Canadese stations geven 

staat/prov.
Volledige reglement: www.arrl.org/rtty-roundup
Zaterdag 6 / Zondag 7 Januari EUCW 160m Contest
Tijden: Za: 20:00 - 23:00 UTC
Zo: 04:00 - 07:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 160 meter (1810 - 1840 KHz)
Uitwisselen: RST/ naam/ club/ lidmaatschapsnummer. Niet leden geven RST / naam / 

NM (not member)
Volledige reglement: www.eucw.org/d/Deu160.html  www.eucw.org/eu160.html
   
Zaterdag 7 Januari RSGB AFS 80m & 40m Contest
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Mode: CW Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/rafs.shtml
  
Zaterdag 13  Januari Old New Year Contest
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + getal van 2 of 3 cijfers, getal = leeftijd + aantal jaren dat men 

actief is .
Volledige reglement: www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index7.shtml
  
Zaterdag 13 /  Zondag 14 Januari UBA PSK63 Prefix Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: PSK63 Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven RST + UBA-sectie

(3 letters)
Volledige reglement:          www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-psk63-prefix-contest-reglement
N1MM+ gebruikers: Download UBA63RTTY.zip voor deze contest. Lees de aanwijzingen in het 

readme bestand.
  
Zaterdag 13 Januari RSGB AFS 80m & 40m Contest
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Mode: SSB Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/rafs.shtml
  
Zondag 14 Januari DARC 10 meter Contest
Tijden: 09:00 - 10:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 10 meter.
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun DOK
Volledige reglement: www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-10m-contest/10m/
 
Vrijdag 19 januari LZ Open 40m Contest
Tijden: 18:00 - 22:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: 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.

Volledige reglement: www.lzopen.com/lz-open-contest/rules/rulesF.htm
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Zaterdag 20 /  Zondag 21 Januari HA DX Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Hongaarse stations geven hun HA-DXC 

nummer of provinciecode (2 letters)
Volledige reglement: www.ha-dx.com 

Zaterdag 20 Januari RSGB AFS 80m & 40m Contest
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Mode: DATA Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/rafs.shtml
  
Vrijdag 26 / Zondag 28 Januari CQ World-Wide 160-Meter Contest
Tijden: vr 22:00-zo 22:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 160 meter
Uitwisselen: RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie
Volledige reglement: www.cq160.com/rules.htm
   
Zaterdag 27 / Zondag 28 Januari REF Contest
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC Werken met: Frankrijk, Corsica en Franse overzeese gebieden.
Mode: CW Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Franse stations geven RST + departement 

nr. Franse overzeese gebieden geven RST + prefix
Volledige reglement: concours.ref-union.org/contest/
    
Zaterdag 27 /  Zondag 28 Januari BARTG RTTY  Sprint Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: Alleen volgnummer, vanaf 001 RST hoeft niet gegeven te worden.
Volledige reglement: www.bartg.org.uk/contests.asp
   
Zaterdag 27 / Zondag 28 Januari UBA DX Contest
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun 

provincie-code
Volledige reglement: www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen.

Bron: w  ww.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: dagelijks op     3.603 MHz LSB +/- QRM vanaf 17:30u.  
Friese Merenronde: dagelijks op 145.2875 MHz FM vanaf 22:00u.

Wekelijks: 

D-Star Ronde: iedere dinsdag op 438.400 MHz GMSK via  PI1DRA  vanaf 20:30u.
Pronkjewail-ronde: iedere woensdag op 145.750 MHz FM via PI3GRN vanaf 19:00u.
Friese Wouden-ronde: iedere vrijdag op 144.340 MHz USB vanaf 21:00u.
QRP SSB-ronde: iedere zaterdag op     3.795 MHz SSB +/- QRM vanaf 10:30u.
10 meter-ronde: iedere zaterdag op   29.550 MHz FM vanaf 21:00u.
Hunebed-ronde: iedere zondag op 145.275 MHz FM. RX via PI2ASN vanaf 10:30u. 
QRP CW-ronde: iedere zondag op     3.560 MHz SSB +/- QRM vanaf 11:00u.
Friese-ronde: iedere zondag op     3.660 MHz LSB +/- QRM vanaf 11:30u.
Meppel-ronde: iedere zondag op 145.650 MHz FM via PI3MEP vanaf 12:00u.
Munt-ronde: iedere zondag op 145.700 MHz FM via PI3HVN vanaf 20:00u.
Drachtster Kei ronde: iedere zondag op 145.475 MHz FM vanaf 11:30u.
DMR ronde: iedere zondag via PI1DRA 438.000 Mhz mode 4FSK TDMA vanaf 12:00u.

Lidmaatschappen.
Lid worden?

Wilt u lid worden van de VERON afd. Friese Wouden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het 
Centraal Bureau van de VERON op telefoonnummer (026) 442 67 60. Het Centraal Bureau is ook bereikbaar via 
E-mail: veroncb@veron.nl

Geen lid, maar wel A63 nieuws ontvangen ?

Zowel voor leden, als voor niet-leden geeft de VERON afd. Friese Wouden circa 9 keer per jaar een 
afdelingsuitgave uit. U kunt zich hierop abonneren door een lege E-mail te sturen naar nieuws-subscribe@a63.org
Afmelden kunt u doen door een lege E-mail te sturen naar nieuws-unsubscribe@a63.org en vervolgens ontvangt u 
een bericht met nadere instructies waarna u afgemeld bent.

Donateur worden ?

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

Januari 2018

Di. 06 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing:
Alfred, PA7AL legt uit hoe je een End 
Fed maakt.

Februari 2018

Di. 06 19:00 – 22:00
Jaarlijkse huishoudelijke

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

Lezing:

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

Alg. Lid, jeugd en 
zelfbouw 
Tamme Hofstee 
PA3GJD
De Warande 16
9202 EZ Drachten
pa3gjd@a63.  org

Alg. Lid, en 
redactie
Dick van Ens
PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG  Heerenveen
Tel: 06-33083940
pa1de@a63.  org

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

Kopij inleveren vóór 
de 22ste van de 
maand.

Medewerkers

QSL-manager
Martin Bak
PAØMBD
Bosschawei  67  
9212 RG  Boornburgum
Tel: 0512-382142
qsl@a63.org

lezingen
Frans Hamelink
PA1NHZ 
Hoofdweg  307
8475 CC  Nijeholtpade
Tel: 0561-688885

Friese Radio Markt
Kor de Vries
PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE  Beetsterzwaag
Tel: 0512-382262
frm@a63.  org

Antenne-analyzer, 
Tamme Hofstee
mail: pa3gjd@a63.org

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH  
Beetsterzwaag 
Tel: 0512-382341
info@buorskip.nl

Ontstoringskoffer
Jan Janssen 
PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ  Drachten
Tel: 0512-525491
bci.koffer@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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