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Radio Nieuws Flits zomereditie 2012 

Van de redactie …

Het eerste nummer (The First) van Radio Nieuws Flits 2012 is uit. Deze nieuwsflits is de zomereditie van CQ 
FM Nieuws het verenigingsblad van de VERON afdeling Friese Meren, en zal gedurende de zomermaanden juni, 
juli en augustus 2012 verschijnen is digitaal formaat.
Het is niet zo dat deze Radio Nieuws Flits CQ FM Nieuws gaat vervangen, maar dient als kort informatie-
bulletin gedurende de zomerperiode 2012 (tijdens deze periode zijn veel radioamateurverenigingen met vakantie 
terwijl er wel nieuws is).
De redacteur heeft altijd zijn laptop, tablet en porto bij de hand ook al is het vakantie.

Veel leesplezier.

Evenementen in de zomer van 2012      

Regelmatige radio-rondes:

Friese Meren Ronde:  op 145.2875 Mhz en 434,550 Mhz FM vanaf 22.00 uur

Wekelijkse radio-ronde:

Pronkjewailronde: iedere woensdag op 145.750 MHz FM via PI3GRN vanaf 19:00 uur

Friese Woudenronde: iedere vrijdag op 144.340 MHz USB vanaf 21:00 uur

10-meter-ronde: iedere zaterdag op 29.550 MHz FM vanaf 21:00 uur

Hunebedronde: iedere zondag op 145.275 MHz FM. RX via PI2ASN vanaf 10.30 uur

Friese Ronde: iedere zondag op 3660 kHz LSB +/- QRM vanaf 11:30 uur

Meppelronde: iedere zondag op 145.650 MHz FM via PI3MEP vanaf 12:00 uur

Muntronde: iedere zondag op 145.700 MHz FM via PI3HVN vanaf 20:00 uur.
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Experimentele velddagen

2 en 3 juni 2012: Velddag experimenten vanaf de noordelijke werkhaven te Breezanddijk JO23OA

7 en 8 juli 2012:  Velddagen locatie Medemblik (crew PA2012DYK daar ook op visite)

11 en 12 augustus 2012:  Velddag experimenten vanaf de noordelijke werkhaven te Breezanddijk 

1 en 2 september 2012:  Velddag experimenten vanaf de noordelijke werkhaven te Breezanddijk 

 

International Ligthouse Lightship Weekend 2012

Dit bekende radioweekend staat gepland op 18 en 19 augustus 2012.
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HF Rubriek     177  

 
De afgelopen  weken was er weer heel wat te beleven op de HF banden.
Eind april 2012 was er de Spratley  DXpeditie 9M0L wat een grote toeloop had van aanroepende stations. 
Het kostte zeer veel tijd om er tussen te komen om  ze te werken. Nu had ik in 1998 tijdens de DXpeditie van 
9M0C dit land al gewerkt maar miste alleen nog 160 en 12 meter. Nu is hier geen antenne voor 160 meter en heb 
ik  alleen aandacht besteed aan 12 meter.  Het lukte nog vrij snel om een QSO te maken op 12 meter en ook op 
15 meter  met CW. De signalen waren van 9M0L op de meeste banden erg zwak.

W4PRO : Deze was op bezoek in Malawi en werkte met de call  7Q7PRO. QSL via de home call. Malawi heeft 
geen QSL buro.
A6/DL9WVM was actief in de V.A.E.  Hij was druk bezig op 12 meter. Ook hier de QSL via de home call.
YB1LZ werd gewerkt op 15 meter met fone evenals YC8HI.
Ook YI1RZ  Irak  was op deze band actief met SSB evenals V63AZ Micronesie, deze laatste was hier 5-5.
Eind april begin mei was er een DXexpeditie naar Jemen. Een grote groep zendamateurs waren naar het eiland 
Socotra  AF  028 afgereisd en waren daar actief van 30/4 t/m 15/5.  Ze werkten daar onder de call 7O6T.  Op de 
banden 10 t/m 20 mtr was het zaak om de condities in de gaten te houden. Kwamen ze goed door, dan was 
geduld een schone zaak,want ook hier was de het aantal roepende stations weer enorm.  Op de lage banden werd 
de pret danig vergald door een stel ASO’s, die 7O6T moedwillig gingen storen met het seinen van onzin etc.   
Menig keer stopten de operators in Jemen met zenden.
Het commentaar hier in de shack zal ik U besparen. het is uiteindelijk toch gelukt ze op 80 meter te werken.
Een volgende DXpeditie was die van 8 Italianen naar Somalie en werkten daar onder de call 6O0CW.  Deze 
groep had een onlinelog en dit log werd direct bijgewerkt.  Je kon dus meteen zien dat je goed in het log stond.
QSL direct moet naar I2YSB en via het buro moet naar  IK2CIO.
Voor foto’s zie  internet 6O0CW Somalie DXpeditie.
Op 50 Mhz ook nog een paar leuke openingen geweest. Zo kon op 30 april een paar Brazilianen gewerkt worden. 
Begin mei een korte opening naar Zuid-Afrika en Zimbabwe.
Op 13 mei rond 15.00 utc kwam het baken van Reunion Isl. FR1GZ/B plots goed door.
Het station FR4NT kon gewerkt worden.  Ook binnen Europa is de band nu vaak open.
 
Gd DX  en een prettige vakantie ,  Bert PA7MM en Cor  PAoCOR.
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