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VAN DE SECRETARIS              

BESTUUR/CONTACTADRESSEN                

Dit jaar verschijnt ons mededelingenblad in normale oplage maar een keer, nl. een nummer
met de stukken voor de Huishoudelijke Vergadering in maart. Verder kan men via onze
home-page een speciaal nummer downloaden met adressen en algemene informatie over
onze afdeling.
Onze  afdelingsbijeenkomsten worden gehouden op de tweede vrijdag*) van  de  maand
(juli en augustus geen bijeenkomst) in Sporthal Zielhorst, Trompetstraat 3, Amersfoort
(vlakbij de bibliotheek van Zielhorst en het station Schothorst). Zaal open  19.30 uur,
aanvang 20.00 uur. Voor de juiste locatie zie onze home-page.
Elke maandag is er een VERON-A03 (Amersfoort) Activiteiten Maandagavond (VAM-
avond), bestaande uit zelfbouw en onderling QSO. Adres: Haarbrug 10 B, Bunschoten.
Voor vakantie en afwijkende tijden kijk even op de site van http://www.pi4amf.nl.
Via onze home-page (of http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/amersfoort), nieuwsflits en
Electron (“Komt u ook?”) zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van het wel en
wee van onze afdeling.

BESTUUR:
voorzitter: Hilde Sportel *) PA3EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
secretaris: Bart van Gorp **) PA3CSX Almereweg 22      3891 ZP Zeewolde             
penningmeester: Tijmen de Jong *) PA3GRM Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland 033-4802994
  giro: 3888404 tnv: VERON Amersfoort Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland
lid: Eddy Krijger *) PA0RSM Kroonenburg 24 3813 RN Amersfoort 033-4330583
lid: Gerard Overbosch *) PD5GO v. Oldebarneveltstraat 67 3862 SG Nijkerk 033-2462134
lid: Ron de Vries ***) PA3DAM Bombardonstraat 86 3822 CG Amersfoort
lid: Henk Teubler *) PA1HT Molpad 11     3817 WS Amersfoort 033-4632296

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Bart van Gorp **) PA3CSX
QSL-manager: Peter Butselaar NL 5557 Seringstraat 37 3812 XA Amersfoort 033-4652067
  home-page:  http://members.lycos.nl/nl5557/home.htm 
zendcursus N en C: Jan van Essen PA0SNE Zandkamp 91 3828 GE Hoogland 033-4331683
  e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus: Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
immunisatie-funct.: Koos Sportel PA3BJV 
NL-vertegenw.: Johan Heus NL9723 Wagnerstraat 8 A 3816 WD Amersfoort 06-12914993 
  e-mail: jgpheus@casema.nl,           en in het weekend 06-10416221
computers: Antoon Oostveen PA1OVN Eikenlaan 38 3828 BZ Hoogland 033-4801633
vaa PI4AMF/NL8600: Bart van Gorp **) PA3CSX Almereweg 22 3891 ZP Zeewolde  
vaa PI3AMF/PI2AMF Sjaak Kamerbeek PE1AQZ Gouden Ploeg 144 3824 DW Amersfoort
depothouder:
archief: Frank v. Hamersveld*) PA3DTX Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort

*) e-mail adres: call@amsat.org / **) avangorp@planet.nl / ***) vriesrac@hotmail.com / 
afdelings e-mail adres: pi4amf@veron.nl
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REGIONALE VERGADERING 2007

Op 6 maart 2008 bereikte ons het overlijdensbericht van ons afdelingslid,

Willem de Klerk (PE1LYW)
Willem behaalde in de 80-er jaren zijn machtiging en was in die tijd veelvuldig
te horen aan de 2 meter band. Met veel plezier benutte hij zijn machtiging,
altijd een gezellige babbel, als gepensioneerde luchtmacht man vond hij op
deze wijze een fijne hobby.
Willem was niet echt een bezoeker van de afdelingsavonden, maar dat werd
goed gemaakt door de QSO’s op 2 meter. Wel volgde hij het wel en wee van
de vereniging via Electron. De laatste jaren werden stil, mede door het ouder
worden met alle gebreken van dien. Willem is 79 jaar geworden, wij zullen
hem in onze gedachten houden als een rustige man, waar je een gezellige
avond mee door kon brengen in QSO.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in de komende tijd. 

Namens de leden en bestuur van de VERON afdeling Amersfoort, 
Hilde Sportel (PA3EKW), afdelingsvoorzitter.
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Op maandag 19 november was er de jaarlijkse Regionale Bijeenkomst in Apeldoorn. Het
doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van informatie tussen afdelingen en
Hoofdbestuur in beide richtingen en tussen afdelingen onderling.
Op de foto genomen door PA3FWM van A38 (ETGD) ziet u enige deelnemers van de
bijeenkomst. Links een vertegenwoordiger van A05 (Apeldoorn), twee van A24
(Doetinchem). Aan het hoofd van de tafel PA0JNH (algemeen secretaris) en PA3AGF
(HB-lid) en rechts twee vertegenwoordigers van respectievelijk A29 (Nieuwegein) en A03
(Amersfoort, Hilde (PA3EKW) en Eddy (PA0RSM)

(Vrij naar een artikel uit het Electron van januari 2008.)



NIEUW ONDERKOMEN VAM 

Op maandag 27 oktober is op zijn 63-ste verjaardag overleden

Tom Brekelmans (PA3EIH)
Hij was een vriendelijke en rustige man, altijd belangstellend en behulpzaam.
Tom wilde van alle zaken waar hij zich mee bezig hield van alles weten of dat
nu was met de natuurlijke dingen in het leven of de meer mechanische en
elektronische, hij ging ervoor.
Hij had vele contacten over de gehele wereld in zijn logboek staan, maar ook
op spiritueel gebied was hij zeer actief, en wist zo zijn omgeving te inspireren.
Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte.

Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort, 
Koos Sportel (PA3BJV)
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Helaas konden wij maandag 11 juni 2007 voor het laatst het
boerderijtje in Bunschoten voor de VAM en andere
afdelingsactiviteiten gebruiken. 
Gelukkig is er op 30 september 2007 een nieuw pand gevonden
(Haarbrug 10-B in Bunschoten). Na het inrichten van deze locatie
konden we in het midden van 2008 weer de VAM en andere afdelings-
activiteiten op deze nieuwe locatie opstarten.

Op 27 april 2008 is op 61-jarige leeftijd overleden

OM Mario Kok (PD0OWM)
De vele leds in zijn shack zullen niet meer oplichten.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Amersfoort,
Bart van Gorp (PA3CSX), secretaris



KERSTAVOND 2007 

BALLONVOSSENJACHT 2008

Vrijdag 14 december was er weer de jaarlijkse familie bijeenkomst in kerstsfeer van de
afdeling Amersfoort. Na een welkom en een terugblik op het afgelopen jaar door onze
voorzitter Hilde (PA3EKW) werd de avond met de traditionele dingen gevuld, zoals een
paar rondes bingo, een heerlijk koud buffet, onderling QSO en het in het zonnetje zetten van
enkele amateurs. Dit jaar ging de titel afdelingsamateur van het jaar naar een groep mensen
en wel naar de repeatercommissie van PI3AMF, PI2AMF en PI6AMF bestaande uit Eduard
(PE1HAT) (postuum), Jan (PD0AUQ). Rient (PA3GXP) en Sjaak (PE1AQZ). 
Al met al was het weer een zeer gezellige avond en een mooie afsluiting van het
verenigingsjaar 2007.

Zondag 14 september was er weer de jaarlijkse ballonvossenjacht. De ballon werd opgelaten
vanaf het terrein van het K.N.M.I. in De Bilt en landde uiteindelijk in Bladel. Op de eerste
plaats eindigde dit jaar Berrie (PB4PT), ons bestuurslid Ron (PA3DAM) en QRP Peter.

foto's: Mischa (PA1OKZ)
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MEDEDELINGEN 

 
AGENDA                       

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de afdelingsavond af te halen? Heeft
u een nieuwe call laat  het uw QSL-manager en Centraal Bureau VERON weten.
GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit  antennes  voor  HF,
VHF  en  UHF;  coax  met amphenol  en N-connectoren; 4 rotoren met stuurkabel; een
aggregaat; en een mobiele antennemast. Deze spullen kunnen door de leden worden geleend
bij onze secretaris. Uiteraard kan dit niet ten tijde van afdelingsactiviteiten. LET OP: Bij
reservering borgsom betalen, annulerings-kosten kunnen in rekening gebracht worden en
schade is voor rekening van de gebruiker.
GEBRUIK VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of andere activiteit de
club-call gebruiken, dan kunt u dit aanvragen bij onze secretaris.
E-MAIL - Wilt u op de hoogte worden gehouden van afdelingsactiviteiten of ons
afdelingsblad digitaal ontvangen, geef dan uw e-mail adres door aan onze secretaris. 
ARCHIEF - Wij  zoeken  voor  ons archief foto's  en krantenknipsels  van vroeger en  nu die
het beeld  van het radioamateurisme in onze  afdeling  kunnen  complementeren. Heeft u iets
of weet u iemand die voor ons archief misschien materiaal heeft, kunt u dat laten  weten  aan
Frank  van Hamersveld, Van  Woustraat 28, 3817  PG Amersfoort (PA3DTX @ amsat.org).

11 januari nieuwjaarsreceptie en behandeling van eventueel binnengekomen
afdelings-VR-voorstellen. Op deze avond zal Evert (PA3AYQ) ook iets
vertellen over zijn PACC-contest programma.

15 februari is er een lezing over D-star door John (PA0ETE) en Gerjan (PA1GF).
D-star is een digitale manier om met spraak en data te communiceren.

21 maart (derde vrijdag) huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-
voorstellen. 

11 april lezing over zelfbouw hardware psk31-decoder door Wim Kruijf (PA0WV)
uit Valkenburg (ZH).

16 mei (derde vrijdag) is er een lezing over ombouw 27 MHz lineairs door Bert
van Lelieveld (PA3EKA) uit Oudenbosch.

13 juni onderling QSO en een BBQ in Bunschoten.
juli/augustus geen bijeenkomst. 
12 september onderling QSO en vertoning van dia’s 40 jaar Bad Bentheim (Koos,

PA3BJV), dvd Hok Leusden en artistieke foto impressies (Rob, PA0KEL).
10 oktober lezing over de CAMRAS Dwingeloo radio telescoop door Mark Bentum

(PA3EET).
14 november verkoping van courante amateur spullen.  
12 december kerstavond.
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