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Van de voorzitter.
De wintertijd is aangebroken, meer tijd voor je hobby of heb je het druk,druk,druk. Ja soms is dat natuurlijk ook
zo, maar op gezette tijden even je zend ontvanger aan blijft leuk. En toch als je op verschillende frequenties
luistert dan ben ik blij dat er ook een OFF knop op zit.
Pi2nos is een week offline geweest omdat sommige om’s zich niet kunnen gedragen. Bij velen is HF niet meer te
doen, storing, hinder of overlast zeg het maar wat het is. Bij mij is het altijd 5-9 de storing, dus tja dan maar geen
HF meer, het is soms niet anders. We hebben het soms druk met een ander of andere zaken en dat maakt onze
hobby er niet beter op. Gelukkig zijn er contestgroepen die nog zorgen voor aardig wat radio activiteit wat fijn is
dat.
Gelukkig hebben we in 2018 een mooi evenement in fryslân waar heel veel Friese zendamateurs
mee doen, of toch niet? 25 actievelingen dat kan toch geen afspiegeling zijn van alle
zendamateurs in de provincie? Nog niet opgegeven het kan nog via www.hamecc2018.eu
Gelukkig hebben we onze dag voor de radio amateur, Gelukkig hebben we onze kidsday en kun
je jeugd vertellen hoe mooi en spannend het is om zomaar een vreemde aan te spreken, doe je
ook mee? Oh ja dit is 6 januari 2018. Gelukkig kunnen we al 90 jaar onze frequenties
gebruiken, doe en blijf dat doen aub. Ook is er 19 november de 11 stedencontest, mooi om op
lokaal gebied even actief te zijn. En hebben we onze vele rondes, ja ook voor jou doen ze het
op 10 meter in FM, op 2 in SSB De muntronde, nog nooit van gehoord? Tja ook dat kan dus, je
hebt het druk met vele zaken.
We hebben dinsdag een mooie lezing over antennemasten en materiaal jij komt toch ook? Er zijn binnen onze
afdeling volgend jaar weer wat bestuursfuncties te verdelen, maar ja je hebt het druk en geen tijd voor de
vereniging, of toch niet! Laat ons weten of je interesse hebt.
Tot 7 november bij weer een afdelingsavond, die we ook voor jou organiseren. Ik ben een gelukkig man want ik
ben zendamateur en kan het druk hebben met verbindingen maken. Dat is tevens het thema van de culturele
hoofdstad: “Het verbinden van mensen” hoe mooi is dat dat wij daar aan mee kunnen doen en mogen.
Beste radiovrienden, graag tot 7 november.
Jullie radiovriend pd0oyf.
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Agenda afdelingsbijeenkomst 7 november
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 7 november 2017. Zoals
gebruikelijk in 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, 3 oktober 2017
3.
Ingekomen stukken
4.
Financiën
5.
Rondvraag
6.
Presentatie/lezing Allart, PA7AVS
7.
Pauze en onderling QSO
8.
2de deel presentatie/lezing Allart, PA7AVS
9.
Sluiting rond 22:00
Korte omschrijving van de presentatie/lezing;
Allart van Seijen PA7AVS neemt ons mee in de wereld van antennematerialen en antennemasten. Allart is al jaren
bezig met het construeren en bouwen van vele soorten antennemasten zowel schuifmasten, gevelmasten,
telescopische masten en ook voor tijdelijk gebruik de wielklemmasten. Hij zal ons vertellen over de verschillende
constructies en bevestigingsmaterialen. Allart heeft in de afgelopen jaren verschillende typen succesvol geplaatst
bij collega zendamateurs. Aan de hand van foto’s en filmbeelden zal hij ons laten zien hoe alles in het werk gaat.
Ook zal hij wat voorbeeldmateriaal mee nemen.
NB: deze lezing kwam vorige maand helaas te vervallen ivm ziekte. Bij deze dus opnieuw een kans deze
interessante materie eigen te maken.

Verslag van de ledenavond
Bert, PA1BK
Aanwezig;
De presentielijst is getekend door 21 personen, inclusief Bestuur en spreker.
1. Opening en welkom (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Opening om 19:45, special welkom aan Alfred, PA7AL voor de lezing. Alfred valt in voor Allard, PA7AVS ivm ziekte.
Laurens, PD9X heeft een doos lege verpakkingen (buisjes) meegenomen voor kleine onderdeeltjes, iederen mag
een aantal meenemen.
Er is geen lief en leed te melden.
2. Verslag vorige afdelingsbijeenkomst, 5 september 2017 (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Geen vragen en opmerkingen.
3. Ingekomen stukken (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Roel gaat de nieuwsbrieven die binnenkomen via CB doorsturen aan Frans, PA1NHZ voor zoeken lezingen. Speciale
aandacht wordt gevraagd voor de nieuwsbrief van HAMECC. Tevens doet Roel nogmaals een oproep aan iedereen
voor deelname van de Friese zendamateurs aan HAMECC2018.
4. Financiën (penningmeester: Johannes, PE1LUB)
Geen bijzonderheden, helaas zijn er te weinig kaarten voor DvdRA aangevraagd (ééntje) voor een bestelling, geld
is daarom teruggestort.
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5. Rondvraag (voorzitter: Roel, PD0OYF)
Nieuws DLZA (Sipke, PA0SIP): niveau examens is aanzienlijk verhoogd, meer nadruk op begrijpend lezen. Op dit
moment zijn zo’n 800 cursisten op de digitale leerweg actief.
6. Presentatie/lezing: International Lighthouse Lightship Weekend (spreker: Alfred, PA7AL)
Alfred is al sinds 1995 zendamateur en kreeg al snel interesse in het activeren van vuurtorens. Wereldwijd zijn er
zo’n 500 vuurtorens en lichtschepen actief. Een deel daarvan wordt jaarlijks geactiveerd tijdens het derde weekend
van augustus tijdens het ILLW, International Lighthouse Lightship Weekend. De activatie duurt normaal gesproken
het gehele weekend.Volgens de regels moet het station zich binnen een straal van 500m van de vuurtoren
bevinden. Er is veel animo voor omdat het erg in trek is bij award jagers. Er is oa een DutchLighthouse Award. Op
de website ILLW.net kun je terugvinden welke vuurtorens bezet zijn. Het is trouwens geen contest.
Alfred heeft de volgende vuurtorens al eens geactiveerd, steeds in wisselend gezelschap:
-2004 op Vlieland, Vuurboetsduin, Net-28, met grote groep zendamateurs onder de callsign PA6VLD. Perfecte
locatie door hoogte van de duin. Actief op HF, 2mtr en 70cm.
-2006 naar de Groote Kaap, Julianadorp (Groote Keeten), Net-077.
-2007 naar Stavoren, NET-012.
-2009 weer in Stavoren, NET-012.
-2010 Den Oever, NET-066. Dit was een lastig te bereiken locatie.
-2011 Workum, NET-179. Dit is een oud huisje bewoond door Reid de Jong met de oude vuurtoren er aan vast.
-2012 Workum, NET-179. Dit was een heel erg warme zomer.
-2014 Den Helder, NET-0040, Huisduinen Lange Jaap. Hier hadden ze heel slecht weer.
Gemiddeld worden per weekend zo’n 200/300 QSO gemaakt op alleen HF (40 en 20mtr). Loggen gebeurt altijd
met N1MM. Gebruikte antennes: FD3, W3DZZ, G5RV of een home made verkorte rotary dipool voor 20mtr. Ook
worden altijd coax stubs toegepast.
Tot slot nog een paar interessante internetlinks:
www.DutchLighthouseAward.nl
www.ILLW.net (voor aanmelding activatie)
www.PA7AL.mijnalbums.nl
7. Pauze en onderling QSO
Er was weer gelegenheid tot onderling QSO’s onder het genot van een drankje en de bekende gehaktballen.
8. 2de deel presentatie/lezing: International Lighthouse Lightship Weekend (spreker: Alfred, PA7AL)
Zie totale verslag hierboven. Alfred wordt uiteraard bedankt voor zijn interessante lezing en het op zo’n korte
termijn kunnen invallen. Roel overhandigt hem de gebruikelijke attentie.
9. Sluiting rond 21:45 (voorzitter: Roel, PD0OYF)
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HamEcc2018
Karturf 20 9202 MC Drachten
0644068957 info@hamecc2018.eu
website: http://www.hamecc2018.eu

HamEcc2018
Beste radiovrienden,
Het is bijna 2018 waarin we met ons grootse radio evenement van start zullen gaan. Wat is onze bedoeling
hiermee.
Op zijn minst een grote radio activiteit genereren richting Friesland/Nederland.
We willen alle 11 Friese steden activeren het gehele jaar. Dat doen we door iedere maand 1 van de steden te
activeren zodat we eind november alle steden hebben gehad en daarna maand december zullen alle 11
steden actief zijn.
Daarnaast zal er in de blokhuispoort zoveel als mogelijk ook een station actief zijn met de call PI4ECC dit
station is hoofdzakelijk bedoeld om onze hobby te promoten, maar zal ook als bonus station gaan dienen.
We weten uit ervaring dat er voor een special call een grote pileup is te verwachten.
Meedoen:
We kunnen dit niet alleen met onze 5 werkgroep leden dus vragen we dringend om, als je enige tijd vrij kunt
maken, hier aan mee te doen als operator met een 11 steden call. We hebben op dit moment 22 collega
zendamateurs op de lijst staan die deels als 11 steden operator actief wil zijn maar een ander deel ook actief
wil zijn in de Blokhuispoort of eigen call met 2018 daarin verwerkt.
Iedereen kan mee doen dus je hoeft niet perse in friesland te wonen. Op onze website komt binnenkort een
registratie systeem waarmee je zelf kunt aangeven voor hoelang en wanneer je actief wilt zijn. Wel is het
vooraf noodzakelijk dat je je hebt aangemeld als vrijwilliger. De blokhuispoort zal ons HQ zijn met de call
PI4ECC waar we ook een radioshack in zullen richten.
Kortom kom je aanmelden als vrijwilliger via ons formulier: https://goo.gl/Ao7niw
Wil je alleen onze nieuwsbrief ontvangen dan kan dat via: https://goo.gl/a2tpLG
Zoek je meer informatie kijk dan maar even op onze website: www.hamecc2018.eu
Namens de werkgroep Hamecc2018 alvast tot ziens.
Roel pd0oyf, Martin pa0mbd, Fokko pa3fwz, Bernhard pe1rqa en Robert pd2rcw

Hamecc2018
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Vacatures Bestuur A63 – De Friese Wouden.
VOORAANKONDIGING
Tijdens de eerst volgende jaarvergadering van A63 begin 2018, zijn zowel de Voorzitter (Roel, PD0OYF) en het
vijfde Bestuurslid (Tamme, PA3GJD) aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor willen wij nu alvast uw aandacht
vragen en u vragen u voor één van deze functies beschikbaar te stellen. Zonder 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 willen nemen.
Meer gedetailleerde informatie kunt u opvragen bij één van de Bestuursleden.
Namens het Bestuur,
Bert Kamminga (PA1BK)
Secretaris VERON A63

In memoriam.
Woensdag 4 oktober is overleden Johan Minnema PF7M (SK)
Op de uitvaart waren Martin Bak en Bouke Zwerver aanwezig.

Zondag 15 oktober is overleden Lieske Kooistra, partner van Geert Slot PA5GS.
Geert is een zeer trouwe bezoeker van onze vergadering en vanaf zijn binnenkomst in de afdeling
een medewerker van de Radiomarkt.

Verslag Weak Signals dag
Op zaterdag 14 oktober jongstleden was de tweede Weak Signals dag in Dwingeloo. In tegenstelling tot vorig jaar
had ik deze keer geen aantekeningen gemaakt. Geen probleem, want op deze Link van DKARS staat een
uitgebreid verslag van de dag, inclusief de tijdens de lezingen vertoonde power point presentaties.
Mei freonlike groetnis & 73, Jelke PA0FEI.

De Friese 11 stedencontest 2017.
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 33ste Friese 11
stedencontest 2017. Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A-14, A-62, A-63, FRAG, andere contestgroepen
en diverse OM's zich weer inspannen om alle 11 Friese steden en klunplaats Bartlehiem te bezetten. De datum van
deze contest is op zondag 19 november. De vorig jaar gebruikte 40 meterband, en uiteraard de 2 meterband,
wordt ook dit jaar toegepast. Het contest deel van 40 meter loopt van 7060 - 7100 kHz en van 7130 - 7200 kHz
Mocht je willen nalezen hoe de contest in z'n werk gaat? In het reglement vind je alle informatie. Denk er om; elk
station mag per band maar 1 maal worden gewerkt.
Contact voor de bezetting en organisatie: pe1cda@veron.nl
Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!
VERON Afdeling A-14 Friesland-noord.
Tom PA2IP en Peter PE1CDA.
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CQ World Wide SSB
Tekst: Frank PF5T
Foto's: Bert PA1BK
Afgelopen weekend deed de A63 contestgroep onder de roepletters PI4M wederom mee aan de grootste contest
van het jaar: de CQ World Wide SSB Contest. De contestgroep deed voor het vijfde achtereenvolgende jaar mee
aan dit evenement, vanuit een boerderij in Luinjeberd nèt naast Heerenveen.
Zes contesters van de contestgroep deden gezamelijk mee en ze werden weer bijgestaan door Alfred PA7AL, Gialt
PE1OLM en Robert PD2RCW van de Friese Radio Amateurgroep (FRAG). Daarnaast hadden we de hulp van Tamme
PA3GJD en Patrick PD2PC bij het opbouwen en afbreken. Want bijna het gehele antennepark moest worden
opgebouwd op de dag voorafgaand aan de start van de 48 uren durende contest!
Met dit team werd meegedaan in een andere categorie dan voorheen. Niet in de Multi-Multi categorie maar in de
Multi-Two categorie, waarbij er op elk moment hooguit twee zenders in de lucht waren. Een technische uitdaging
waarbij ook veel meer planning en tactiek komt kijken; Continue moet er rekening gehouden worden met de
propagatie en het actuele scoreverloop.
Het antennepark bestond uit een Inverted-L (160M), een hoog opgehangen Inverted-V (80M), een 3-elements
monobander (20M) en een UltraBeam voor de banden 15M en 10M. Daarnaast ging dit jaar een lang gekoesterde
wens in vervulling: Een richtantenne voor de 40 meterband! Hiervoor was in de afgelopen maanden een Moxonantenne vervaardigd en die werd op de dit jaar gereed gekomen mobiele mast geplaatst!
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Tegen het einde van de vrijdagmiddag stonden alle antennes overeind. Het inrichten van de shacks kon gebeuren
in de stal van de boerderij van familie Sierdsma.
Deelname in de Multi-Two categorie leverde ons twee belangrijke concurrenten op: PI4COM in Barendrecht (ZH)
en PA6AA in Hornhuizen (Gr.), beide geduchte tegenstanders. PI4COM beschikt min-of-meer over een permanente
setup, PA6AA en ons team moesten alles van tevoren op locatie opbouwen.
Qua weersomstandigheden tijdens de opbouw hebben we het absoluut getroffen. Later in het weekend trok
herfststorm Herwart over waardoor we de grote Moxon-antenne een tijdlang niet op volle hoogte konden
gebruiken. Ook de rotor van de Moxon-antenne kreeg het zwaar te verduren.
Tijdens de contest konden we van de andere deelnemers die verbonden waren met de score-server van
www.cqcontest.net zien hoe het hun verging. Het viel ons op dat het Groninger team PA6AA een vergelijkbaar
score-verloop liet zien als de onze. Vooral afgelopen zaterdag zagen we dat het echt “stuivertje wisselen” was met
de mannen van PA6AA.

Maar doordat we uiteindelijk 31 multipliers meer hadden konden we qua score voorblijven op de Groningers. Het
zijn bovendien de verbindingen buiten het Europese continent die extra punten opleveren en daardoor van grotere
waarde zijn. We hebben ons daar zoveel mogelijk op geconcentreerd.
De condities waren best gunstig te noemen. Ondanks de lage zonneflux konden er toch wat verbindingen op 10M
gemaakt worden. Bovendien bleven 15 en 20 meterband lang open. Er was geringe absorptie en daardoor reikten
de langere golflengtes best ver.
Dit keer hebben de 15- en de 20-meterband en de 80-meterband ons de grootste voorsprong opgeleverd. Op de
andere banden kon prima gewerkt worden, maar we denken dat daar met een andere aanpak wellicht meer
resultaat uit gehaald kon worden.
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We kijken met grote tevredenheid terug op het afgelopen weekend. Het resultaat dat we uiteindelijk neergezet
hebben doet ons ons resultaat van vorig jaar in 1 klap vergeten..
2017 (Multi-Two) :
2016 (Multi-Multi) :

2956 QSO's, score 2,30 Mln punten.
3217 QSO's, score 1,89 Mln punten.

Familie Sierdsma bedankt voor de gastvrijheid! Alfred, Gialt en Robert bedankt voor de enthousiaste manier
waarop jullie ons hebben meegeholpen dit resultaat te behalen! Tamme (het brein achter de Moxon antenne voor
40M) en Patrick (assistentie bij opbouw en afbreken) ook bedankt!
Kor PA0KDV, Bert PA1BK, Jelle PD4DX, Laurens PD9X, Johan PE1RWL en Frank PF5T

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.PA0MBD
2.PI4M
3.PA0VDV
4.PA1NHZ
5.PD9X
6.PA10A
7.PA6FR
8.PD0MBY
9.PA0ZH
10.PE1RWL
11.PE1LUB
12.PF5T
13.PE1HLS
14.PA0FEI

69
65
54
43
26
25
22
19
19
16
9
6
2
1

Totaal score:
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18.3 %
17.2 %
14.3 %
11.4 %
6.9 %
6.6 %
5.8 %
5.0 %
5.0 %
4.2 %
2.3 %
1.5 %
0.5 %
0.2 %
376
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 4 / Zondag 5 November
Tijden: za: 06:00-10:00 en 14:00-18:00 UTC CW
zo: 06:00-10:00 en 14:00-18:00 UTC SSB
Mode: zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 4 / Zondag 5 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

IPA Radio Club Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 IPA leden geven als
toevoeging IPA
www.iparc.de/
Ukrainian DX Contest
Werken met:Iedereen werkt met iedereen.
Banden:160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Oekraine stations geven 2
Oblast-code (2 letters) N1MM Call history bestand
www.urdxc.org

Zondag 5 November
Tijden: 09:00 - 11:00 en 15:00 - 17:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

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) N1MM Call history bestand
Volledige reglement:
www.highspeedclub.org
Opmerkingen: In het 2e deel van de contest mag elk station opnieuw gewerkt worden
Zaterdag 11 / Zondag 12 November
WAE-DX Contest
Tijden: Za 00:00 - Zo 23:59 UTC (48 uur)
Werken met:Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY
Banden:80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement:
www.waedc.de
Bijzonderheden: In deze contest kan ook QTC verkeer voor komen. Uitleg hierover staat in het reglement. Dit QTC
verkeer moet wel plaatsvinden met een station in een ander continent.
Zaterdag 11 / Zondag 12 November
Tijden: za 07:00 - zo 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 11 November
Tijden:09:00 - 11:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 11 / Zondag 12 November
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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Japan International DX Contest
Werken met:Stations in Japan.
Banden:80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ-Zone (Nederland en België is 14) Japanse
stations geven RST + Prefecture-nummer
www.jidx.org/jidxrule-e.html
PA-Beker Contest
Werken met:Alleen Nederlandse stations onderling
Banden:80 en 40 meter
RST+ QSL-Regio-nummer (wat is mijn QSL-regio?)N1MM
PA-Beker Call History bestand (2008-2015)
www.trafficbureau.veron.nl/pa-beker
OK-OM DX Contest CW
Werken met:Stations in Tsjechië en Slowakije
Banden:160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001OK/OM stations geven RST
+ districtcodeN1MM Call history bestand
www.okomdx.crk.cz/
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Zondag 12 November
Tijden:09:00 - 11:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

PA-Beker Contest
Werken met: Alleen Nederlandse stations onderling
Banden:80 en 40 meter
RST+ QSL-Regio-nummer (wat is mijn QSL-regio?)N1MM
PA-Beker Call History bestand (2008-2015)
www.trafficbureau.veron.nl/pa-beker

Maandag 13 November
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: DATA
Uitwisselen:`
Volledige reglement:

RSGB Autumn Contest Series
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:80 meter
RST + volgnummer
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rautumn.shtml

Zaterdag 18 / Zondag 19 November
Tijden:12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Banden:80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:

LZ DX Contest
Werken met:Iedereen werkt met iedereen.

Volledige reglement:
Zaterdag 18 / Zondag 19 November
Tijden:za 16:00 - zo 07:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

RST + ITU Zone (voor PA en ON 27)LZ stations geven
RST + districtcodeN1MM Call history bestand
www.lzdx.bfra.org/rulesen.html

Volledige reglement:

All Austrian 160m Contest
Werken met:Iedereen werkt met iedereen.
Banden:160 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 OE stations geven daarbij
ook hun District-code
www.oevsv.at/contestkalender

Zaterdag 18 / Zondag 19 November
Tijden:19:00 - 23:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB 1,8 MHz CW Contest
Werken met:Stations uit het Verenigd Koninkrijk
Banden:160 meter
RST + volgnummer UK stations geven ook district code
www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/r160m.shtml

Zondag 19 November
Tijden:10:00 - 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Friese Elfsteden Contest
Werken met:Iedereen werkt met iedereen.
Banden:40 meter
RST + Regionummer + QTH
www.pi4lwd.nl/11st2017reg.htm

Woensdag 22 November
Tijden:20:00 - 21:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:`
Volledige reglement:

RSGB Autumn Contest Series
Werken met:Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:80 meter
RST + volgnummer
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rautumn.shtml

Zaterdag 25 / Zondag 26 November
Tijden:za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW DX Contest
Werken met:Iedereen werkt met iedereen.
Banden:160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ Zone Voor Nederland en België is dit zone 14
www.cqww.com/rules.htm

Donderdag 30 November
Tijden:20:00 - 21:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:`
Volledige reglement:

RSGB Autumn Contest Series
Werken met:Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:80 meter
RST + volgnummer
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rautumn.shtml

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

3.603 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 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.

november 2017

CQ Friese Wouden

Pagina 11 van 12

Activiteitenkalender.

November 2017
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Di. 07 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Allart van Seijen PA7AVS neemt ons
mee in de wereld van antennematerialen
en antennemasten.

2017
Di. 05 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.

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

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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