Het informatiebulletin van de VERON afdeling Friese Meren A62

Editie – mei 2018

HAMECC2018 – hoofdkantoor in Leeuwarden.

Afdelingsbijeenkomst mei 2018 op:

vrijdag 11 mei 2018, aanvang 20.00 uur LT
WiFi door Wil Stilma PE1JRA
Zie ook op: www.veronfriesemeren.nl

Verenigingsavonden
De volgende verenigingsavond in 2018 staat gepland op:
Vrijdag 11 mei 2018

: Presentatie door Wil Stilma PE1JRA met als onderwerp: WIFI.

Aanvang in principe om 20.00 uur LT.
Locatie: gebouw van Rode Kruis Súdwest Frylân, Selfhelpweg 2
in Sneek (zie foto).
Agenda en evenementen 2018
11 mei 2018
– Verenigingsavond VERON afdeling Friese Meren met een presentatie
van Wil PE1JRA over WIFI.
12 en 13 mei 2018– Internationale Molendag (VRZA) zie ook: http://www.pd6mill.com
16 mei 2018

– Zendexamens N&F in Assen.

26 mei 2018

– 40e Friese Radiomarkt Beetsterzwaag.

29 mei 2018

– Zendexamens N&F in Vlaardingen.

1 – 3 juni 2018

– Ham Radio Beurs in Friedrichshafen.

3 november 2018 – 58e Dag van de RadioAmateur in de IJsselhallen, Rieteweg 4 in Zwolle.

Hamecc2018 (door Martin PAoMBD namens de werkgroep)
Hallo belangstellenden in ons radioproject in Leeuwarden/Fryslân in het kader van de
culturele hoofdstad 2018.
Inmiddels is ons radioproject "de elfstedenmarathon" al weer drie maanden bezig en
er worden veel verbindingen gemaakt met een special call.
Januari hebben we de start gemaakt met de call PF2018LWD en is onze provinciale
hoofdstad op de kaart gezet.
De belangstelling was groot en vele verbindingen volgden.
Februari was het de beurt aan de stad Sneek met de call PF2018SNK, gevolgd door de
stad IJlst met de special call PF2018YLS.
Inmiddels is het April en staat de stad Sloten in de belangstelling met de call
PF2018SLO.
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Wat is het toch fijn dat onze voorbereidingen goed zijn geweest en dat er wereldwijd
grote belangstelling is voor ons radio project.
Het gehele jaar door gaan we alle 11 steden activeren met een special call en dan is het
november geweest waar we dan in december alle steden willen activeren zodat dit een
goed moment is als iemand nog niet alle steden heeft gewerkt.
Soms zijn de condities niet echt goed, en soms belabberd, maar de kleine doch actieve
groep operators gaan gewoon door met verbindingen maken en dat is erg fijn.
We hebben als organisatie genoten van de enorme drive die de kleine maar actieve
groep bezit om hier een groots feest van te maken op onze radio frequenties.
Regelmatig doen we naast dit bericht ook even een kleine nieuwsbrief naar de
operators om hun scherp en actief te houden.
Op de HF-banden was de deelname aan een aantal contesten succesvol.
Vooral een RTTY- en Digital contest leent zich hier prima voor (ivm de lange call),
maar ook de WPX contest SSB zat te smachten op een PF2018 prefix.
Er wordt gewerkt op 20, 30, 40 en 80. De hogere banden doen jammer genoeg
nauwelijks mee (condx) en 160 meter blijft sterk achter.
Op de UHF-banden wordt eveneens regelmatig en succesvol gewerkt, mede dank zij de
tijdige bekendmaking van vaste momenten en deelname aan contesten. Maar ook daar
werken de condities niet altijd mee.
Misschien een leuk weetje: van alle verbindingen is 60% met CW gemaakt, 25% met
Phone en 15% Digitaal.
Ondanks alles kunnen we nog steeds wel enkele operators gebruiken die zich in willen
zetten om van dit project een nog groter evenement te maken dan dat het nu al is.
We hebben een prachtig online agenda systeem waar je als operator je eigen activiteit
kunt plannen, dus doe je nog niet mee? het kan nog steeds.
Onze promotie stand.
Wat valt er te zeggen over de PI4ECC-situatie? De oplevering verloopt trager dan
verwacht, maar er zijn goede contacten op het hoogste niveau, zodat we er op kunnen
vertrouwen om binnenkort los te kunnen, we kunnen beschikken over een mooi
gedeelte in de ruimte waar de ECC organisatie ook hun promotie doet dus dat geeft
een mooi vooruitzicht.
Dat is ook nodig in relatie tot de 11-steden marathon, aangezien PI4ECC als Jokerstation (= vervangende stad) zou opereren. Dus voor nu opnieuw een oproep om ook
vanuit thuis PI4ECC te reserveren en in de lucht te brengen.
We wensen jullie weer een hele leuke periode toe. De condities kunnen we niet maken,
plezier wel….!!!
Meer weten over ons project: http://www.hamecc2018.eu
En wil je alles weten over het culturele hoofdstad programma: http://www.2018.nl
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Verslag HAMECC2018
Hallo belangstellenden in onze Elfstedenmarathon in Leeuwarden/Fryslân in het
kader van de culturele hoofdstad 2018.
Inmiddels is ons radioproject “De Elfstedenmarathon” al weer drie maanden bezig. Er
worden veel verbindingen gemaakt met de special call PF2018LWD.
De calls
In januari hebben we de start gemaakt met speciale roepletters PF2018LWD. Onze
provinciale hoofdstad is op de kaart gezet. De belangstelling was groot en vele
verbindingen volgden. Februari was het de beurt aan de stad Sneek met de call
PF2018SNK. Daarna volgde de stad IJlst met de special call PF2018YLS. Inmiddels is
het april en staat de stad Sloten in de belangstelling met de call PF2018SLO.
Wat is het toch fijn dat onze voorbereidingen goed zijn geweest en dat er wereldwijd
grote belangstelling is voor ons radioproject.
Alle 11 steden
Het gehele jaar door gaan we alle 11
steden activeren met een special call. In
december willen we alle steden activeren
om iedereen nog een kans te gevent. Soms
zijn de condities niet echt goed, soms
belabberd. De kleine doch actieve groep
operators gaan gewoon door met
verbindingen maken en dat is erg fijn. We
hebben als organisatie genoten van de
enorme drive die de kleine maar actieve
groep bezit om hier een groots feest van te
maken. Regelmatig publiceren we ook een
kleine nieuwsbrief voor de operators om
ze scherp en actief te houden.
Condities werken niet mee
Op de HF-banden was de deelname aan een aantal contesten succesvol. Vooral een
RTTY- en digital contest leent zich hier prima voor (ivm de lange call). Ook de WPX
contest SSB zat te smachten op een PF2018 prefix.
Er wordt gewerkt op 20, 30, 40 en 80 meter. De hogere banden doen jammer genoeg
nauwelijks mee (condx) en 160 meter blijft sterk achter. Op de UHF-banden wordt
eveneens regelmatig en succesvol gewerkt. De tijdige bekendmaking van vaste
momenten en deelname aan contesten helpt goed. Maar ook daar werken de condities
niet altijd mee.
Misschien een leuk weetje: van alle verbindingen is 60% met CW gemaakt, 25% met
phone en 15% digitaal.
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Ondanks alles kunnen we nog steeds wel enkele operators gebruiken die zich in willen
zetten om van dit project een nog groter evenement te maken dan dat het nu al is. We
hebben een prachtig online agendasysteem waar je als operator je eigen activiteit kunt
plannen. Dus als je nog niet mee doet: het kan nog steeds.
Onze promotiestand
Wat valt er te zeggen over de PI4ECC-situatie? De oplevering verloopt trager dan
verwacht, maar er zijn goede contacten op het hoogste niveau. we hebben er
vertrouwen in binnenkort los te kunnen, we kunnen beschikken over een mooi
gedeelte in de ruimte waar de ECC-organisatie ook hun promotie doet. Dat geeft een
mooi vooruitzicht. Dat is ook nodig in relatie tot de 11-steden marathon, aangezien
PI4ECC als Joker-station (= vervangende stad) zou opereren. Dus voor nu opnieuw
een oproep om ook vanuit thuis PI4ECC te reserveren en in de lucht te brengen.
We wensen jullie weer een hele leuke periode toe. De condities kunnen we niet maken,
plezier wel….!!!
Namens de werkgroep.
73’s de Martin/PA0MBD

Linken en unlinken met D-Star (door Danny PA2SNK)
Bij deze even een kleine handleiding hoe te linken en unlinken met D-Star
reflectors/repeaters.
Zelf doe ik het meestal middels dtmf commando's wat weer een paar knoppen in
drukken scheelt op de set.
Op de id-880 en ic-2820 moet je eerst even dtmf aan zetten op de microfoon waarna je
de dtmf codes kunt in toetsen.
Bij de id-4100 ic-91 en mogelijk ic-92 moet je eerst de ptt in drukken en dan
vervolgens de dtmf codes.
Hoe het bij de id-5100 gaat zou ik niet weten maar ik verwacht op 1 van de twee
manieren.
Alvorens je gaat om linken probeer je natuurlijk eerst even na te gaan of er op de
repeater waar je op wilt werken niet een qso gaande is, dit merk je aan twee piepjes die
je hoort van de repeater of aan de msg in je scherm.
Het kan zijn dat de repeater al gelinkt is met de juiste reflector dus kun je eerst even
op vragen door een dtmf 0 te geven.
De repeater zal terug komen met de melding: Linked to en dan de reflector of hij geeft
een Not linked.
Wanneer een repeater gelinkt is met een reflector die je niet wilt kun je een dtmf #
geven om de repeater te unlinken dit is geen must maar wel zo netjes.
Daarna kun je de reflector linken die je wilt gaan gebruiken.
Bv. DCS007B dmv dtmf D7B of D702
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Als het goed gaat krijg je nu de melding: Linked to DCS007B.
Het kan zijn dat het niet ineens lukt maar oefening baart kunst, de eerste keren is het
zowiezo even zoeken naar de juiste toetsen is mijn ervaring..
de A B C D staan rechts onder elkaar bij de id880 en ic2820
Wat ook kan is om de reflectors voor te programmeren in het UR geheugen van je set.
Mobiel kan dat lastig zijn maar werkt net zo goed.
Je dient dan de complete reflector naam in te programmeren dit is voor dcs007b
Dcs007BL de L staat dan dus voor Linken.
Bij de porto's id-31 en id-51 is dit de enige manier.
Ik geef nog even een klein overzicht van de reflectors die ik zelf veel gebruik:
Reflector Dtmf UR
ref001c *001c ref001cl World wide reflector (mega repeater)
ref030c *030c ref030cl Amerikaanse reflector
dcs007b d7b

dcs007bl Nederland B module landelijk

dcs007f d706 dcs007fl Nederland F module Friesland
xrf088b b088b xrf088bl Nederland B module landelijk
info

0

Unlink

#

i Info op vragen waar de repeater mee is gelinkt.
u Repeater unlinken

Ter info dcs007b en xrf088b zijn gekoppeld aan elkaar dus als je met 1 van de twee
linkt ben je altijd hoorbaar.
Voor meer info of vragen doe een roepje op D-Star of middels eye ball qso bij de club.

Voor 2018 zijn uitzendingen van PI4AA gepland op:
•
•
•
•
•

4 mei
1 juni
6 juli
3 augustus
7 september

Alle uitzendingen beginnen om 21.00 uur LT op QRG: 3605 KHz LSB, 7073 KHz LSB,
145,325 MHz FM en 430,125 MHz FM via repeater PI2NOS.
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