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Van de voorzitter.

Hallo beste radiovrienden, nog in de vakantie mode maar met een paar weken hebben we al weer onze eerste
clubavond op 5 september. Hoe hebben jullie de vakantie doorgebracht? Thuis, in een tentje, caravan, camper,
hotel of bedenk maar een leuke accommodatie en plaats.

Wij zijn voor de eerste keer met de camper naar Noorwegen geweest en de verhalen vooraf dat het een prachtig
land is met ongerepte natuur, prachtige fjorden, mooie dorpjes en steden werden helemaal waar gemaakt.
Circa 3800 Km gereden in bijna vier weken.

Aan radio verbindingen toch niet heel veel gedaan maar soms even op HF en soms op twee meter een leuk
gesprek gehad maar vooral genieten van de mooie omgeving.
Hebben jullie in de vakantie ook iets met de radiohobby gedaan?

Onze eerste clubavond gaan we iets horen over morse en de voordelen ten opzichte van het gebruik van SSB door
Marc Schijven PE1FJN

Nog even in herinnering dat de FRAG zaterdag 9 september van 10.00 tot 14.00 uur open huis heeft.
Je kunt daar kennis maken met de vele facetten van onze hobby zoals de digitale communicatie ook in combinatie
met een computer en ook over hoe je zendamateur kunt worden.

Bij dit schrijven is het DNAT in Bad Bentheim nog aanstaande, ben je er geweest en nog een leuke aankoop
gedaan? En is er nog iemand naar de internationale hamradio beurs in Friedrichshafen geweest?

Graag tot ziens op 5 september in Beetsterzwaag.

Namens het bestuur, Roel Pot PD0OYF
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Afdelingsbijeenkomst

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 5 september 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. Ingekomen stukken
4. Financiën
5. Rondvraag
6. Presentatie/lezingPE1FJN
7. Pauze en onderling QSO
8. 2de deel presentatie/lezingPE1FJN
9. Sluiting rond 22:00

Korte omschrijving van de presentatie/lezing;
Marc Schijven, PE1FJN gaat een interessante lezing geven over de mogelijkheden van het gebruik van Morse. En
dan vooral de indrukwekkende voordelen ten opzichte van het gebruik van SSB.

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:
www.afdelingscompetitie hoeveel verbindingen u heeft gemaakt, en in welke contest. De redactie publiceert dan
maandelijks uw resultaat!

Resultaat afdeling Friese Wouden:

Plaats: Call: Punten:
=========================
1.   PA0VDV 45       
2.   PA1NHZ        43       
3.   PA0MBD        40         
4.   PA10A         25         
5.   PA6FR         22         
6.   PD9X          21         
7.   PE1RWL        12         
8.   PA0ZH         12         
9.   PD0MBY        11         
10.  PE1LUB        09         
11.  PF5T          06         
12.  PA0FEI        01         
=========================
Totale score: 247

Het afdelingsresultaat ziet er anders uit dan voorheen, er was namelijk de wens om te zien hoe de stand tussen de
afdelingsleden was. De hoop is nu dat er wat onderlinge strijd gaat komen waardoor de afdeling hoger in de
uitslagenlijst  komt.  Deze  tussenstanden  kunt  u  overigens  ook  vinden  op  de  VERON  website:
www.afdelingscompetitie.nl
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Contestgroep PI4M

De contestgroep van de afdeling A63 gaat in het weekend van 2 en 3 september 2017 weer meedoen aan de IARU
R1 VHF contest. We gaan het station weer opbouwen in het land van boer Poppinga te Beetsterzwaag. Er is flink
geïnvesteerd in de hardware van het station, met name in nieuwe eindtrappen en voorversterkers.

Het antennepark zal onder andere bestaan uit twee gestackte beams en een stack van vier big wheels. In dit
weekend wordt ook de HF SSB velddag contest gehouden. Hier gaan we ook met één station en eenvoudige
antennes aan deelnemen. Mensen die ons graag willen bezoeken, dat kan. 

Het adres is Beetsterweg 12b, Beetsterzwaag.
Graag tot werkens dit weekend op één van de banden.

Gezocht:

Voor een Motorola GM950 een DIN inbouw set om deze in een trekker te kunnen inbouwen. Nu staan ze wel op
internet te koop, maar alleen in het buitenland. Misschien dat er iemand dichter bij huis zo’n inbouwconsole heeft.
Wie oh wie ?

Met grote belangstelling zie ik jullie aanbiedingen tegemoet.
73’ Johannes, PE1LUB, pe1lub@veron.nl

Hallo allemaal,
Een nieuw en veelbelovend seizoen is weer gestart. Tevens een goede aanleiding om schoon schip te maken en
dat doen we dus hierbij. Van onderstaande calls zijn al meer dan 2 jaar QSL-kaarten aanwezig, waar kennelijk
geen belangstelling voor is: 

PA2HTM, PA3BGX, PE1DQT, PE1PKR, PE1SK  (QSL MNGR FR-N)
PA3CUS, PA3FFD, PC1DB, PC5E, PD0RDX, PD4DX (QSL MNGR FR-W)

Wanneer deze kaarten niet opgehaald worden, zullen ze teruggestuurd worden naar het DQB-Arnhem.
Teruggestuurd zijn om deze reden: PA0DMM, PA2JPW, PA3CMO, PD1ANS, PD1WE, PD4RC,PE1ASJ.

Maar... niet getreurd. Een nieuw QSO levert wellicht een volgend QSL op. En met al die QSO's in het volgende jaar
(KH2018) kan de schade snel ingelopen worden. 

GL es CUL,
Martin
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De mobiele mast van de contestgroep, 
hoe staat het daar eigenlijk mee?

De contestgroep PI4M is een bijzonder actief onderdeel van de afdeling A63. Het meedoen aan diverse contesten
en bv velddag activiteiten heeft een brede interesse binnen de afdeling.

Voor het competitief deelnemen aan contesten hebben zowel de individuele deelnemers van de contestgroep privé
als de contestgroep zelf diverse zaken (zenders, antennes, masten etc) aangeschaft of gebouwd. 

Voor de meeste contestbanden is ons station dan ook redelijk
goed uitgerust  binnen de mogelijkheden van een non-fixed
stations  opstelling.  De  enige  band  waar  we  ons  belangrijk
zouden kunnen verbeteren is 40 meter. Een lang gekoesterde
wens is hier een beam of MOXON antenne toe te passen op
voldoende hoogte.

Hiervoor  is  dus  een  mobiele  antennemast  nodig  met  een
minimale  antennehoogte  van  20  meter,  geschikt  voor
zwaardere  antennesystemen. Mobiel  ivm het ontbreken van
een vaste contestlocatie.

Begin 2016 zijn we serieus begonnen met het verwezenlijken
van deze  wens  met  de  aanschaf  van een Versatower,  een
uitlierbare  vakwerkmast  tot  een  maximum  hoogte  van  18
meter. Met de topsectie en een topbuis kan een hoogte van ruim 20 meter gehaald worden.

Mede  dankzij  een  flinke  financiële  bijdrage  van  de  afdeling
A63, konden we medio 2016 een hagelnieuwe boottrailer op
de kop tikken voor zeer schappelijke prijs.

Kor, PA0KDV had inmiddels de opbouw op papier uitgewerkt.
Waarna een kennis van Tamme, PA3GJD het laswerk voor zijn
rekening nam.
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Na alles  een  keer  gepast  te  hebben  is  de  opbouw  volbad
verzonken via een contact van Kor, PA0KDV.
Begin 2017 konden we de uiteindelijke opbouw uitvoeren en
proefdraaien.

De  eerste  inzet  van  de  mast  inmiddels  geweest  tijdens  de
PACC in februari 2017 door PA6FR. Zoals op de laatste foto is
te zien zit er een driebanden HF beam in voor 20, 15 en 10
meter,  samen  met  dipolen  voor  80  en  40  meter  en  een
inverted-L voor 160 meter.

Op wat details na is de mobiele mast dus gebruiksklaar. Als
contestgroep zijn we daar uiteraard heel blij mee en bedanken
de inzet van de mensen die er aan hebben meegewerkt. En
natuurlijk  het  bestuur  van  A63  voor  de  financiële
ondersteuning.

PI4M contestgroep VERON A63 – De Friese Wouden, namens deze: Bert, PA1BK
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Voorverkoop dag voor de RadioAmateur 2017
4 november in de Americahal te Apeldoorn

Geachte Leden A63,

De Dag voor de RadioAmateur 2017 zal worden gehouden op zaterdag 4 november, en zoals u dat de laatste jaren
gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn. Graag willen we u langs deze weg
informeren over de procedure voor de voorverkoop van entreebewijzen.

Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de entreeprijzen in 2017 t.o.v. die van 2016
onveranderd  te  laten.  Kinderen  onder  de  16  jaar  gratis  toegang,  in  geval  van  twijfel  moet  men  een
identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun
geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 9,00. Bezoekende bezitters van de
Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde: deze speld moet men wel zichtbaar dragen).

Procedure voorverkoop entreebewijzen
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf” tegen het gereduceerde tarief
van € 7,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. De afdelingssecretaris controleert waar nodig
of de betreffende persoon inderdaad lid van de VERON is. Het is niet mogelijk om teveel bestelde entreebewijzen
te retourneren (ook niet nog vóór de DvdRA).

Ter  bestelling  moet  u  het  verschuldigde  totaalbedrag  (aantal  kaartjes  maal  €  7,00)  en  als  u  de  kaartjes
toegestuurd wenst te krijgen dan € 1,00 extra overmaken op rekening nr. NL47INGB0004927356 
t.n.v. Stg. Radiozendamateurs Friese Wouden, Stûken 1, 9247 DJ Ureterp. Hierbij moet u duidelijk aangeven:
•  Uw call
•  Aantal te bestellen kaartjes,
•  Uw E-mail adres (voor evt correspondentie).

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 19 september 2017 in ons bezit zijn. Betalingen die na 20 september
worden ontvangen zullen niet meer in behandeling worden genomen, geld zal worden geretourneerd. Wilt u de
kaartjes  toegestuurd hebben, vermeld dan uw adres op de giro betaling.  Let u er op dat bij  overmaking via
girotel/internet,  er  vaak  geen  adresgegevens  vermeld  zijn,  vergeet  deze  niet  extra  te  vermelden.  Indien  de
kaartjes naar een ander adres gestuurd moeten worden, verzoek ik u dit adres vooraf (bijvoorbeeld per E-mail)
bekend te maken aan ondergetekende.

Parkeren
Even als vorig jaar heft de organisatie van de Americahal op hun terrein, parkeerkosten van € 4,00 per voertuig. U
kunt ook kiezen voor gratis  parkeren, maar dan moet u een stukje lopen. De parkeerkosten kunnen worden
voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree.

73’ Johannes Blom, PE1LUB
E-mail : penningmeester@a63.org
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Zelfbouw tentoonstelling Dag voor de RadioAmateur

Wij (de organisatie), maar vooral ook de bezoekers van de DvdRA, zouden het zeer waarderen als er meer, maar
ook andere deelnemers, met andere onderwerpen, hun zelfbouw projecten zouden willen tonen op dit evenement.
Wij willen daarom met dit schrijven vragen ons te helpen om deze zelfbouw op de DvdRA een push te geven.
 
Er staan ook enkele privileges tegenover, deelname is kosteloos, entree en parkeerkosten zijn vrij, deelnemers
ontvangen een gratis lunchpakket en een herinnering aan deelname van deze zelfbouw tentoonstelling op de
DvdRA.

Voor deelname kan men zich opgeven bij :
Jos Disselhorst, PA3ACJ, E-Mail : pa3acj@veron.nl

De uiterste aanmelddatum is 15 sept. 2017.
Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u dan komt, en een korte beschrijving van het bouwproject dat u
zult  tonen.  Iedere  aanmelder  ontvangt  van  Jos  nadere  informatie.  Verdere  informatie  kunt  u  vinden  op
https://dvdra.veron.nl en op de VERON website.

Wij hopen weer op een enthousiaste deelname aan de zelfbouw tentoonstelling op de DvdRA. De eerst komende
DvdRA zal plaatsvinden op zaterdag 4 november 2017 in de Americahal in Apeldoorn.

Namens het VERON hoofdbestuur,

Paul Sterk, PA0STE
Voorz. VERON evenementen-commissie
Jhr. v. Rijckevorselstraat 5
5275 AA, Den Dungen
E-Mail: pa0ste@veron.nl

Open dag FRAG

Zaterdag  9  september  aanstaande,  houdt  de  Friese  Radio  Amateur  Groep  haar
jaarlijkse  open  dag.  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. Hier zal uitgebreid op in worden gegaan tijdens onze open dag.

Voor geïnteresseerden is er informatie hoe men zendamateur kan worden en over de
examens hiervoor.

Belangstellenden zijn van harte welkom op 9 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, kunt u onze antennes bij ons clubhuis al zien. 

Graag tot ziens,

Mario van der Mee
Secretaris van de Friese Radio Amateur Groep
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Radio onderdelenmarkt Meppel
Op 23 september 2017 vindt voor de 35e keer de Radio Onderdelen
Markt (ROM) in Meppel plaats. De locatie is wederom het parkeerterrein
van wegrestaurant De Lichtmis.

De markt duurt van 08.30 uur tot 16.00 uur en telt vele standhouders.
Parkeren kan in de nabijgelegen weilanden en kost €2. De toegang tot
de markt is zoals voorgaande jaren gratis.

Locatie: 
Wegrestaurant de Lichtmis

Radio onderdelenmarkt Assen
We hebben dit jaar besloten om onze Radiomarkt te houden op 28 oktober 2017. 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  Vitalis  vlooienmarkten 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

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V 

Zaterdag 2 September CW Ops - CW OPEN
Tijden: 00:00 - 03:59 UTC (deel 1)

12:00 - 15:59 UTC (deel 2)
20:00 - 23:59 UTC (deel 3) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.

Mode: CW Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: Volgnummer, vanaf 001 + naam
Volledige reglement: www.cwops.org/cwopen.html
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Zaterdag 2 / Zondag 3 September All Asian DX Contest
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur) Werken met: Stations in Azië
Mode: SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + Leeftijd. YL's mogen 00 geven
Volledige reglement: www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/AADX.htm
  
Zaterdag 2 September Russian "Radio" WW RTTY Contest
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + CQ Zone (14)
Volledige reglement: www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index2.shtml
   
Zaterdag 2 September LZ Open SES Contest
Tijden: 08:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 20 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/lzopenfield20/index.htm
 
Zaterdag 2 September AGCW Handtasten party
Tijden: 13:00 - 16:00 UTC Werken met: Stations die een hand seinsleutel gebruiken.
Mode: CW - Alleen met hand seinsleutel Banden: 40 meter
Uitwisselen: RST/volgnummer/Klasse/Naam/Leeftijd
Volledige reglement: www.agcw.org
  
Zaterdag 2 / Zondag 3 September Velddag Contest
Tijden: 13:00 - 12:59 UTC Werken met: Vaste stations werken met /P en /M. /P stations 

werken met iedereen.
Mode: SSB Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: trafficbureau.veron.nl/velddag    
    
Zaterdag 9 September FOC QSO Party
Tijd: 00:00 - 23:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC Banden)
Uitwisselen: RST + naam    FOC leden geven ook hun FOC-nummer
Volledige reglement: g4foc.org/qsoparty/

Zaterdag 9 / Zondag 10 September WAE-DX Contest
Tijden: Za 00:00 - Zo 23:59 UTC (48 uur) Werken met: stations buiten Europa (DX).
Mode: SSB 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.
 
Maandag 11 September RSGB Autumn Contest Series
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: SSB Banden: 80 meter
Uitwisselen:` RST + volgnummer
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rautumn.shtml
     
Zaterdag 16 / Zondag 17 September Scandinavian Activity Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: stations in Scandinavië www.sactest.net
Mode: CW Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.sactest.net
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Zaterdag 16 / Zondag 17  September Africa All Mode International DX Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, SSB en RTTY Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement: www.sarl.org.za/public/contests/contestrules.asp
 
Zondag 17  September Belgian Mill Award Contest
Tijden: 06:00 - 10:00 UTC Werken met: stations in België. Belgische stations mogen ook 

buitenlandse stations werken.
Mode: SSB Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 + provincie. Belgische stations 

geven eventueel een molenreferentie.
Volledige reglement: www.belgianmillaward.be/
 
Zondag 17  September BARTG Sprint75 Contest
Tijden: 17:00 - 21:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY 75 baud Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: volgnummer, vanaf 001 (geen RST)
Volledige reglement: www.bartg.org.uk/sprint75contest.asp
  
Woensdag 20 September RSGB Autumn Contest Series
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: CW Banden: 80 meter
Uitwisselen:` RST + volgnummer
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rautumn.shtml
 
Zaterdag 23 / Zondag 24 September CQ WW DX Contest
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur) Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: RTTY Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + CQ-zone, voor PA en ON is dit 14. Stations in USA en 

Canada geven staat/provincie.
Volledige reglement: www.cqwwrtty.com/rules.htm
  
Donderdag 28 September RSGB Autumn Contest Series
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: DATA Banden: 80 meter
Uitwisselen:` RST + volgnummer
Volledige reglement: www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rautumn.shtml
 
Zaterdag 30 September UK/EI DX contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Mode: SSB Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 UK/EI stations geven ook hun 

district-code.
Volledige reglement: www.ukeicc.com/which-contest/uk-ei-dx-contest-rules
     
Zaterdag 30 September  Russian WW MultiMode Contest
Tijden: 12:00  - 11:59 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, PSK63, RTTY 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.rdrclub.ru/russian-ww-multimode-contest/159-rus-ww-multimode-contest

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.

September 2017

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

Lezing:
Morse en de voordelen ten opzichte van 
het gebruik van SSB door Marc Schijven,
PE1FJN

Oktober 2017

Di. 03 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

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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