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Van de voorzitter.
Hier weer het stukje “van de voorzitter”. Het is voor mij een drukke periode, en probeer daarom ook zoveel 
mogelijk te doen in zo weinig mogelijk tijd. Maar soms heb je dan toch nog tijd te kort. Vooral mijn werk vreet tijd, 
maar ik geniet nog elke dag van mijn werk.  Ook geniet ik van mijn vrouw en  kinderen.

Samen met mijn kinderen ben ik naar de D-star demonstratie geweest. Het was er lekker druk en gezellig.  Ook 
voor de inwendige mens was er wel wat te koop, en dat voor een amateur prijsje. Jan (PD0SDO) gaf daar een 
demo van de D-star repeater, en Roel (PD0OYF)had voor elke bezoeker een info map gemaakt. Hierin staat wat je 
minimaal nodig hebt, voor D-star. Er werd onderling veel gepraat, en de nodige problemen werden daar onder het 
genot van een drankje opgelost. Aanstaande dinsdag  5 maart  geven de beide mannen weer een lezing/demo 
over D-star. Als ze weer net zo enthousiast zijn als op deze zaterdag, wordt het een leuke avond. Dus als je nog 
wat wilt weten over D-star, kom dan langs.

In het vorige stukje vertelde ik dat we weer begonnen zijn met de FRM. Ik heb al een uitnodiging de deur 
uitgedaan naar de medewerkers die ons vorig jaar hebben geholpen. Van een stuk of wat heb ik ook al de 
bevestiging  dat ze dit jaar weer meedoen. Ook zijn er weer een paar mensen die niet meer mee kunnen doen. 
Daarom vraag ik iedereen om toch eens een keertje mee te doen met de FRM. We hebben nog steeds 
medewerkers nodig. En zoals iedereen heeft gezien in het financieel jaar verslag heeft kunnen lezen kunnen we 
maandelijkse avonden organiseren met (financiële) steun van de FRM. Zonder de FRM kunnen we niet de sprekers 
krijgen die we nu hebben gehad. 

Patrick (PD2PC) heeft nog steeds behoefte aan nieuwe sprekers, dus ook daar doen we een beroep op de leden. Er 
zijn vast wel een paar leden die  een lezing kunnen geven over de hobby, of iets wat zijdelings met de hobby te 
maken heeft. Je kunt je opgeven bij Patrick.

In verband met mijn werk kan ik 5 maart helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn.
Dus veel plezier bij de lezing over D-star. En geef je op voor de FRM.

Vr. gr. Robert van Houten PD2RVH
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Afdelingsbijeenkomst dinsdag 5 Maart
Info avond D-Star.

De radio zendamateur vereniging afdeling A63 van de Veron organiseert in Beetsterzwaag op 5 Maart in 
zalencentrum “De Buorskip” aanvang 19.30 uur weer haar afdelingsavond.
Na de succesvolle informatiedag over D-Star op 16 Februari doen we het nog een keer klein over.
Jan PD0SDO en Roel PD0OYF en ook anderen, zullen u deze avond op een praktische manier kennis laten maken 
met deze nieuwe vorm van Techniek voor zendamateurs.
D-Star is bij veel zendamateurs nog onbekend, en ook hiervoor geldt  "Onbekend maakt Onbemind".
Hier willen we als drachtster zendamateurs iets aan doen en gaan u voor zover mogelijk is veel over vertellen en 
laten horen en zien. Verschillende sets kunt u bekijken en soms ook werkende zien.  Over de techniek van D-Star 
is op eerdere afdelingsavonden ook al verteld maar indien nodig kunt u ook hier is van zien/horen.
   
Ook dit zal zeker weer een interessante avond worden, dus zorg dat je erbij bent!
De afdelingsavonden van A 63 worden meestal de 1e dinsdag van de maand gehouden in zalencentrum "De 
Buorskip" aan de Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
De aanvang is om 19.30 uur en de zaal is al open om 19.00 uur.
Onze QSL manager is is ook weer aanwezig voor het uitwisselen van de qsl kaarten.
Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden van activiteiten van afdeling A 63 Friese Wouden dan verwijs ik u 
graag naar onze website waar u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrief.

Lid of geen lid u bent van harte welkom

Secretaris Roel Pot PD0OYF
 

Verslag ledenavond 5 februari 2013
Opening:
Robert opent de vergadering en heet ons allen welkom.

Mededelingen:
Kor, Tom en Geert liggen in de lappenmand en zijn dus verhinderd.
Met Salomon Varwijk gaat het niet goed, en moet helaas denken in dagen/weken in plaats van maanden.
Hiermede heeft hij via Johannes enkele spullen te koop aangeboden, deze zullen in de pauze mogelijk verkocht 
worden.

Ingekomen stukken:
Niet speciaal voor de ledenavond maar onze bevestiging voor de call PI4M is binnen voor de contest groep.

Jaarverslag Secretaris:
In een powerpoint presentatie vertelt Roel hoe het is, en afgelopen jaar is gegaan met onze afdeling in 2012.

Jaarverslag penningmeester 2012 en begroting 2013:
Johannes doet door middel van het Exel bestand uitgebreid verslag van alle cijfers zowel van de afdeling als FRM, 
Service bureau en de contestgroep. Vraag die werd gesteld is hoe het HB reageert op veel saldo.
Johannes antwoord hierop dat we alle aktiviteiten organiseren vanuit de stichting.

Verslag Kascontrole commissie. ( Harry van der Kraan PH0K en Frank Talens PF5T )
Harry verteld dat ze bij Johannes hartelijk zijn ontvangen en hebben uitvoerig gekeken naar de verschillende 
posten. als ook de bankafschriften vergeleken met de rekeningen en bonnetjes in de boeken.
Ook de kascontrole commissie heeft de conclusie dat de voornaamste inkomsten voor de afdeling uit de radiomarkt 
komen, en zefs nog hoger zijn dan de afdracht van het HB.
De commissie adviseert om Johannes decharge te verlenen, en de aanwezige leden stemmen hier mee in en 
Johannes krijgt als dank een warm applaus.
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Verkiezing kascontrole commissie:
Voor volgend jaar zijn met meerderheid gekozen: Joop Doorman PA1JMD en Frank Talens PF5T.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Patrick de Jong PD2PC.
Met algemene stemmen gaan de leden accoord met de herbenoeming van Patrick.
Nog opgemerkt is dat Johannes vorig jaar had gezegd nog een jaar te willen aanblijven als bestuurslid, en bij het 
bekijken van zijn taken is de vraag gesteld of er iemand de functie van marktmeester van hem over wil/kan 
nemen. Met deze wisseling is het te aanvaarden om de financiën de komende jaren te blijven doen.
Helaas uit de aanwezigen komt geen marktmeester.

Verkiezing Verenigings Raad 2013:
Frans Hamelink en Joeke vd Velde willen namens de afdeling de VR bezoeken.
Formulieren zullen ingevuld worden.

Pauze:
In de pauze is er gelegenheid tot bekijken en kopen van de spullen van Salomon en ook de Service Bureau spullen.

Rondvraag:
Frank doet de complimenten naar het bestuur.
Patrick vraagt nog naar lezingen de komende maanden, maar ook hier helaas geen reaktie’s.

Sluiting:
Robert bedankt ons voor de komst en wenst ons wel thuis.

Secretaris Roel Pot PD0OYF

Promotiedag D-Star

Sinds een aantal jaren is in Drachten een groep D-Star gebruikers aktief en 
ook  is  er  inmiddels  een  repeater  aktief  onder  de  call  PI1DRA  op  de 
frequentie 438.400 Mhz. Jan  PD0SDO is de beheerder van deze repeater.
 
Een kleine groep zendamateurs heeft gedacht om weer eens een promotie 
dag te houden voor D-Star en heeft op zaterdag 16 februari  deze dag 
gehad bij  de plek waar  vroeger de Mouneploeg zat,  terrein Fa.  Kijlstra 
personenvervoer.
 
Zeker  25  bezoekers  toonden  zich  geinteresseerd  in  deze  betrekkelijk 
nieuwe vorm van communicatie. Onbekend maakt onbemind en daar is 
zeker voor deze groep een eind aan gemaakt.

Er is gedemonstreerd hoe D-Star klink en werkt via repeaters en ook via 
een Dongel.

Tevens  kon  je  de  eigen  set  laten  programmeren  met  de  nieuwste 
frequentie's die gebruikt worden in Nederland. Voor iedereen was er een 
boekje met informatie en ook folders beschikbaar.
 
Rapke,  Tjeerd  en  Gerben  hielden  alles  nat  en  droog,  de  gehaktballen 
waren zo op en ook de fricandellen lieten zich goed smaken.

Dank aan Gerben Kijlstra PA3DIW voor het beschikbaar stellen van hun 
ruimte.
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Beste radio vrienden.

Vaak begin ik een mailtje met deze bovenstaande tekst en wat is het fijn dat je dat zo kunt stellen,
“Beste Radio Vrienden”.
Wat hebben we toch een prachtige hobby waar we op ieder moment met een radio vriend contact kunnen zoeken.
Sinds 1985 ben ik al in het bezit van een radiovergunning en ik geniet daar nog steeds van.
Het is een hobby waar een ieder zijn/haar leuke dingen uit kan halen, of dit nu gewoon een gesprekje is zoals we 
dit hier in Friesland noemen: “Oer de hage” of dat je alleen met de technische kant bezig bent, aan contesten 
doet, het maakt allemaal niet uit.

Fijn te zien dat we dit verenigingsseizoen veel leden uit onze afdeling hebben kunnen horen vertellen over zijn of 
haar passie van onze hobby.
Tijdens onze laatst gehouden bestuurs vergadering hebben we het ook gehad over de activiteiten en gezelligheid 
van jaren terug, onze contest/kampeer weekenden, de simpele vossenjacht, de radiomarkt, VPK, excursies en ga 
zo maar door. Wat ons steeds is bijgebleven dat dit gezellige activiteiten waren.
De vraag die dan weer boven komt, “Kan dit niet weer terug komen”.

Vaak hoor je ouderen zeggen: “vroeger was alles beter”, ja soms is dit waar maar soms ook niet.
We hebben nu communicatie middelen te over, en doen dit op ieder moment van de dag, met de modernste 
middelen zoals, whats appen, pingen, sms, twitter, facebook, mailen, skype, teamspeak, elkaar bellen enz.
Deze moderne middelen zul je dan ook vaak tegenkomen bij zendamateurs in de schack.
Tegenhouden, deze moderne middelen? Bespaar je de moeite en de energie.

Onze komende ledenavond is ook weer zo’n modern communicatie middel te aanschouwen, D-STAR.
Jan PD0SDO en diverse amateurs in en rondom Drachten hebben zich een tijdje terug laten verleiden door een 
D-Star set aan te schaffen.
Tegenhouden, waarom? Het is weer een nieuwe dimensie die onze hobby levendig houdt.
Lees de electron nog eens waar ook een groot stuk in staat over deze manier van communiceren.

Nu ik hier schrijf over deze moderne communicatie middelen vergeet je soms dat er nog een heel oud middel is om 
te communiceren, WEET JE HET AL? “gewoon met elkaar praten” face to face. Dit kun je dus doen op een van de 
vele afdelingsavonden, al of niet bij A63 er zijn vele leuke clubs in onze regio.
We zullen je binnenkort uitnodigen om je mening eens te zeggen over, wat jou gedachte is over gezelligheid, is dit 
samen kamperen bij de contestclub, in je uppie voor de zender zitten en aan een contest mee doen, vossenjagen, 
barbecue, gezellige avond organiseren.

Wij als bestuur zijn bereid om aan deze wensen gehoor te geven en mogelijk iets “samen” met jullie te 
organiseren. Vergeet niet we hebben een vereniging / afdeling die actief is, en soms zie je dat niet, maar bedenk 
dat er veel “achter de schermen” gebeurt.
Een vereniging maken we samen of je dat nu wilt of niet, ben je lid dan maak je deel uit van deze mooie afdeling.

Voel je welkom op onze avonden lid of niet , ook jij hoort bij onze gemeenschap als zendamateur.
Wil je alvast reageren op dit schrijven, dan benader je ons persoonlijk of via de moderne communicatie, het maakt 
ons niet uit, en we hebben ook allemaal een set in huis waar we gewoon met elkaar kunnen: “PRATEN”.

Tot ziens, 

Roel Pot secretaris A 63 Friese Wouden.
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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, http://www.afdelingscompetitie.nl, hoeveel
verbindingen u heeft gemaakt, en in welke contest. De redactie publiceert maandelijks uw resultaat!

Resultaat afdeling A63 Friese Wouden
---------------------------------------------------------------------------------
PE1RWL UK DX BPSK63 Contest 12-01-2013 119 4
            HA-DX Contest 19-01-2013 51 2
            UBA DX Contest 26-01-2013 102 4
            PACC Contest 09-02-2013 360 9
            Russian PSK Contest 15-02-2013 95 3

Score: 22

PA1NHZ    Black Sea Cup International 02-02-2013 320 8
            PACC Contest 09-02-2013 511 12

Score: 20

PA0VDV PACC Contest 09-02-2013 861 19
Score: 19

PE1LUB PACC Contest 09-02-2013 409 10
Score: 10

PA0MBD PACC Contest 09-02-2013 421 10
Score: 10

PG2D ARRL RTTY Roundup 05-01-2013 54 2
            REF Contest 26-01-2013 27 1
            PACC Contest 09-02-2013 156 5

Score: 8

PE1RWP PACC Contest 09-02-2013 235 6
Score: 6

PF5T        PACC Contest 09-02-2013 210 6
Score: 6

PA1DE Russian PSK Contest 15-02-2013 38 1
CQ WW RTTY WPX Contest 09-02-2013 86 3

Score: 4

PD0OYF      Black Sea Cup International 02-02-2013 60 2
Score: 2

Totaal Score Afdeling: 107
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Contesten.
Contestkalender van JanJaap PG7V 

 
Zaterdag 2 / Zondag 3 Maart ARRL International DX Contest
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur) Werken met: USA en Canada.
Mode: SSB Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + vermogen (bijv. 599 100) USA en Canada geven 

staat/provincie N1MM Call history bestand.
Volledige reglement: www.arrl.org/arrl-dx

Zaterdag 2 / Zondag 3 Maart Open Ukraine RTTY Championship
Tijden: Deel 1: 20:00 - 21:59 UTC (Low Band)

Deel 2: 22:00 - 23:59 UTC (Low Band)
Deel 3: 08:00 - 11:59 UTC (High Band) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.

Mode: RTTY Banden: 160 en 80 m (low band)
40, 20, 15 en 10m (high band)

Uitwisselen: Eerste 2 letters van provincie + volgnummer Bij elk deel begint 
het volgnummer weer met 001 Voor Nederland dus bijv GD001 
(Gelderland 001)

Volledige reglement: www.uarl.com.ua/openrtty/

Zondag 3 Maart UBA Spring Contest
Tijden: 07:00 - 11:00 UTC Werken met: Stations in België, Belgische stations met 

iedereen.
Mode: CW Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun 

UBA Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
Volledige reglement: http://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest 

Maandag 4 Maart RSGB 80m Club Championship
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: Data Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2013/r80mcc.shtml

Donderdag 7 maart SKSE - Straight Key Sprint Europe
Tijden: 20:00 - 22:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen (*)
Mode: CW (zie opmerking) Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + QTH + Naam + SKCC nr (niet leden NONE) Voor QTH-code 

zie reglement.
Volledige reglement: skse.m0trn.com/
Opmerking: (*) Alleen voor gebruikers van handsleutels (straight key, 

sidesweeper of bug)

Zaterdag 9 / Zondag 10 Maart DIG-QSO Party
Tijden: za: 12:00 - 17:00 UTC (10, 15 en 20 m)

zo: 07:00 - 09:00 UTC (80m)
zo: 09:00 - 11:00 UTC (40m) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.

Mode: SSB Banden: zie tijden
Uitwisselen: RST + DIG-nummer niet leden geven alleen RST
Volledige reglement: www.dig-pa.net/qso-party.asp
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Zaterdag 9 Maart AGCW QRP Contest
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC Werken met: Stations die QRP vermogen gebruiken
Mode: CW Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001/categorie/AGCW lidm. nr.

Niet leden geven NM (Not member)
Volledige reglement: www.agcw.org/en/?Contests_and_CW-activities:QRP-Contest

Zaterdag 9 / Zondag 10 Maart EA PSK63 Contest
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: PSK63 Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 EA stations geven RST + 

Provincie-afkorting.
Volledige reglement: www.ure.es/foreign-visitors/99-ure-contests/428-ea-psk63-contest-english-version.html

Woensdag 13 / Donderdag 14 Maart Mini CWT Contest
Tijden: 13:00 - 14:00 UTC

19:00 - 20:00 UTC
03:00 - 04:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.

Mode: CW Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: Naam + CW-Ops lidnummer niet leden Naam + Land 

(USA/Canada Staat/Provincie) Elk deel telt als aparte contest, zie 
reglement.

Volledige reglement: www.cwops.org/onair.html

Woensdag 13 Maart RSGB 80m Club Championship
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: CW Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2013/r80mcc.shtml

Zaterdag 16 / Maandag 18 Maart BARTG HF RTTY Contest
Tijden: za 02:00 - ma 02:00 UTC (48 uur) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer + UTC
Volledige reglement: www.bartg.org.uk/hfrttycontest.asp

Zaterdag 16  Maart Mecklenburg-Vorpommern Contest
Tijden: 13:00 - 15:00 UTC 80m

15:00 - 16:30 UTC 160m Werken met: Stations in Mecklenburg-Vorpommern
Mode: CW en SSB Banden: 80m: 3510-3560 en 3600-3650 KHz

160m: 1810-1850 KHz
Uitwisselen: RST + volgnummer + postcode DL stations geven DOK ipv 

volgnummer.
Volledige reglement: www.amateurfunk-mvp.de/inhalte/contest.htm
Bijzonderheden: Met het contestlog kunnen ook diverse awards uit MVP 

aangevraagd worden.

Zaterdag 16 / Zondag 17 Maart Russian 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 Russische stations geven RST + 

oblast (2 letters)
Volledige reglement: www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp
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Maandag 18 Maart Bucuresti Contest
Tijden: 18:00 - 20:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Mode: CW, SSB en PSK31 Banden: 80 en 40 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 + code voor YO stations district 

code voor niet YO de internet landafkorting. Dus Nederland is NL, 
Belgie is BE.

Volledige reglement: www.bucuresti.ynos.ro/cb/index.php

Donderdag 21 Maart RSGB 80m Club Championship
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: SSB Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2013/r80mcc.shtml

Bron: www.contestkalender.nl

CQ World Wide 160-Meter contest

In het weekend van 22-23 en 24 februari heb ik mee gedaan aan de deze contest. 
In ITU regio 1 waar wij bij horen mag alleen het band segment van 1810 kHz tot 
2000 kHz gebruikt worden, voor ons in Nederland ligt de grens echter bij 1880 kHz. 
In de ITU regio’s  2 en 3 mag het gehele segment van 1800 kHz tot  2000 kHz 
gebruikt worden. Dus hier kun je wel zien dat het op de ons beschikbare 70 kHz 
gigantische druk is, een vrij plekje is er niet te vinden dus het opnemen van de roep 
letters van het andere station is soms een frustrerende bezigheid, maar hé het is  
een hobby. In een contest ben ik meestal het station wat CQ contest roept. In deze 
contest heb ik voor het eerst gebruik gemaakt van mijn SignaLink USB, dit is een 
aparte geluidskaart voor de digitale modes maar werkt ook goed voor het geven van 
CQ. Voor heen riep ik altijd zelf en aan het eind van de contest had ik dan haast 
geen stem meer over, het gebruik van deze call gever is grandioos, ook heb je tijd  
om een bakje koffie te drinken of om naar het toilet te gaan want je frequentie blijft 
d.m.v deze call gever bezet.

Deze 160 meter contest starte om 22:00 UTC (11:00 uur) vrijdag avond en ging door tot zondag avond 22:00 UTC 
(11:00 uur). Ik ben ook op vrijdag avond om 11:00 uur begonnen tot zaterdag morgen hafvier had toen 220 QSO 
in het log. Zaterdag avond ben ik om 9:00 uur naar bed gegaan en had de wekker gezet voor 3:00 uur zondag 
morgen. Mijn vrouw had de koffiepot klaar gezet zodat ik 's morgens alleen het knopje maar hoefde om te zetten  
voor de noodzakelijke koffie tijdens zo’n contest, ik ben toen door gegaan tot 8:00 uur in de morgen, toen was de 
band dood.  De 160 meter band is  echt een avond en nacht band.  Het is  mij  wel  gelukt om in de ochtend 
verscheidende stations in de US te werken.

Ook heb ik deze contest voor het eerst mijn vertikaal  gebruikt.  Deze 
vertikaal  is  op lengte  gemaakt  voor  de 80 meter,  zo'n aanpassing is 
nodig voor de 160 meter, nu moet er nog een aanpassing komen voor 
de 40 meter band. De bedoeling is dat deze netwerken onder aan de 
base van de antenne komen, en dat ik ze dan om kan schakelen van uit  
mijn shack. Tot zover had ik alleen nog maar de aanpassing voor 160 
meter klaar, nog geen kast. Ik heb het netwerk onder bij de base van de 
antenne in een plastic zak neer gelegd en aan gesloten, de SWR was 
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1,5:1 niet zo slecht maar de band wijdte is niet zo groot,  met behulp van deze call  gever hield ik toch mijn 
frequentie vrij als ik even iets anders ging doen. 
Ik ben om 10:00 uur zondag avond gestopt en had 404 QSO’s in het log met een totaal score van 93436 punten, 
zal nog wel wat gecorrigeerd worden en 41 DXCC entiteiten. Ik werk ook aan mijn 6 band DXCC, zover 62 voor de  
160 meter, 90 voor de 80 meter, en de ander banden 40, 20, 15, en 10 ruim boven de honderd entiteiten.

Voor logging gebruik ik UCXlog wat mij goed ligt, niet zo gecompliceerd 
en als je een station logt zie je gelijk wanneer je hem of haar gewerkt 
hebt, “nice to see you again in the contest”.. Ook geeft het een keus in 
roepletters als je niet de eerste keer alles goed gehoord hebt. Ook om 
de geluidskaart in spreken is niet moeilijk, staat onder help, spreek je 
CQ in, geef het een naam en plaats het onder F1. Met dit programma 
loopt ook het DX cluster mee, ik gebruik PI4CC, en als je op het cluster 
gemeld wordt zijn je roep letters in het groen aan gegeven.
Ik heb hier een foto hiervan gemaakt. Al met al een goede contest en 
op naar de volgende.

hope to see you in the pile up,

Frans, PA1NHZ

Wij zoeken vrijwilligers voor de FRM.

Ook dit jaar zijn we op zoek naar nog enkele vrijwilligers. Heb je zin om te helpen bij de organisatie van deze 
markt, dan ben je zeker van een gezellige dag met voorbereiding waar het fijn samenwerken is in een team van 
rond de 40 vrijwilligers.

Het is niet nodig dat je de gehele dag inzetbaar bent maar je kunt in overleg met Robert een planning maken voor 
welke tijd je beschikbaar bent. Naast de marktdag zelf is er ook enige inzet nodig bij het inrichten van de markt op 
de vrijdag voorafgaand aan de markt.

Aanmelden als vrijwilliger kan je bij voorkeur doen via mail bij Robert van Houten via frm-cie@a63.org of via
pd2rvh@a63.org onder vermelding van: vrijwilliger.

Graag tot ziens bij de voorbereiding.

De FRM-commissie
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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 3603 kHz 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 22:00u.
Pronkjewailronde: iedere woensdag op 145.750 MHz FM via PI3GRN vanaf 19:00u.
Friese Woudenronde: iedere vrijdag op 144.340 MHz USB vanaf 21:00u.
10meter-ronde: iedere zaterdag op   29.550 MHz FM vanaf 21:00u.
Hunebedronde: iedere zondag op 145.275 MHz FM. RX via PI2ASN vanaf 10.30u. 
Friese Ronde: iedere zondag op      3660 kHz LSB +/- QRM vanaf 11:30u.
Meppelronde: iedere zondag op 145.650 MHz FM via PI3MEP vanaf 12:00u.
Muntronde: iedere zondag op 145.700 MHz FM via PI3HVN vanaf 20:00u.
Drachtster Kei ronde iedere zondag op     7.080 Mhz SSB +/- QRM vanaf 11:30u.

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. 

Wilt u lid worden van de VERON? 

Voor EUR 46,-- bent u een jaar lang lid en ontvangt u tevens maandelijks het blad “Electron”. U kunt 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

Heeft u vragen over uw lidmaatschap van, of over informatievoorziening door VERON afd. Friese Wouden dan kunt 
u contact opnemen met de secretaris. 
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Activiteitenkalender.

Maart 2013

Di. 05 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing: Jan (PD0SDO) en Roel (PD0OYF) Info 
over D-Star door 

April 2013    

Di. 02 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst Zalencentrum “De Buorskip”, 
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing: Simon Stedema, (PC7A) over zwakke 
signalen.

Bestuur 
Voorzitter 
Robert van Houten - PD2RVH
Healwei 15
9244 AN Beetsterzwaag
Tel. (0512) 385 272
e-mail: voorzitter  @a63.  org  

Secretaris 
Roel Pot - PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel. (0512) 546 125
Mobiel (06) 44 068 957
e-mail: secretaris@a63.org

Penningmeester 
Johannes Blom – PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ  Ureterp
Tel. (0512) 302 321
e-mail: penningmeester@a63.org
giro 49 27 356

Beheer Antenne-analyzer, 

Roel Pot 06-44068957
of e-mail: secretaris@a63.org

Alg. Lid, lezingen, excursies
Patrick de Jong - PD2PC
Bruggewijk 5
8426 ET Appelscha
Tel.  (06) 53  922 770
e-mail: pd2pc@a63.  org  

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

Alg. Lid, en redactie
Dick van Ens - PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG  Heerenveen  
Tel. (06) 33 083 940
e-mail: pa1de@a63.  org  

Medewerkers
QSL-manager
Martin Bak – PAØMBD
Bosschawei  67  
9212 RG  Boornburgum
Tel. (0512) 382 142
e-mail: qsl@a63.org

Service Bureau A63
Frans Hamelink – PA1NHZ 
Hoofdweg  307
8475 CC  Nijeholtpade
Tel. (0561) 688 885
e-mail: sb@a63.org

Friese Radio Markt
Kor de Vries – PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE  Beetsterzwaag
Tel. (0512) 382 262
e-mail: frm@a63.  org  

Redactie CQ Friese Wouden 
Dick van Ens - PA1DE
e-mail: redactie@a63.org

A.U.B. kopij inleveren vóór de 22ste van 
de maand.

Zalencentrum “De 
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH  Beetsterzwaag Tel. 
(0512) 382 341
e-mail: info@buorskip.nl

Ontstoringskoffer
Jan Janssen – PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ  Drachten
Tel. (0512) 525 491
e-mail: bci.koffer@a63.org

Contestgroep PI4EME
Frank Talens – PF5T
Mouterij 67
8401 WC  Gorredijk
Tel. (06) 28 784 844
e-mail: contest@a63.  org  

Beheer Verenigingscall 
PI4EME
Johannes Blom – PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ  Ureterp
Tel. (0512) 302 321
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Advertentie
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