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VAN DE VOORZITTER

Wij worden omringd door negatieve berichten.
Wordt het neuro of zeuro of houden we het zo.
Krijgen we dit jaar wel of geen condities.
Veel dingen om je zorgen om te maken.
Toch zijn er ook lichtpunten en wegen om de zinnen te verzetten.
Elke tweede vrijdag van de maand een verenigingsavond.
Elke maandagavond een hobbyavond.
Elke donderdag en vrijdag een cursusavond.
Nu wij het oude jaar hebben uitgeluid en het nieuwe binnengehaald,
wens ik U met het nieuwe jaar veel ongerepte sneeuw,
blijde gezichtjes in glas weerspiegeld, fonkelende lichtjes,
dennenbomen zilver en goud, behouden tradities eeuwenoud,
rode linten, glanzende kleuren, behaaglijkheid allerlei geuren,
kastanjes, rode wijn en nieuwjaarsgedachten samen... toe.
Hilde (PA3EKW) , afdelingsvoorzitter
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VAN DE SECRETARIS

Dit jaar verschijnt ons mededelingenblad maar een keer, nl. een nummer met de stukken
voor de Huishoudelijke Vergadering in maart via e-mail, deze is alleen op aanvraag bij de
secretaris op papier verkrijgbaar. 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
(juni in Bunschoten, juli en augustus geen bijeenkomst) in Sporthal Zielhorst,
Trompetstraat 3, Amersfoort (vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het
station Schothorst). Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Elke maandag is er een VERON-A03 (Amersfoort) Activiteiten Maandagavond (VAMavond), 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, nieuwsflits en Electron (“Komt u ook?”) zullen wij u zoveel mogelijk
op de hoogte houden van het wel en wee van onze afdeling.

KERSTAVOND 2011

Vrijdag 9 december was er weer de jaarlijkse familie bijeenkomst in kerstsfeer van de
afdeling Amersfoort. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Hilde (PA3EKW) blikte
ze terug op het afgelopen jaar en zette zij enkele amateurs in het zonnetje die zich dit jaar
verdienstelijk hadden gemaakt voor de afdeling. Ook dit jaar werd er een afdelingsamateur van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar was het Raphael (PD0RAF). In de
considerance wordt hij beschreven als iemand op de achtergrond die altijd aanwezig is
en zaken weet te klaren of het nu om kabels of apparatuur gaat, het komt er met of zonder
straling op 2,4 GHz, een echte regelaar dus. Ook op de maandagavonden kan je bij hem
terecht met je digitale snelweg problemen. Hij heeft het vermogen om ons de soms vage
computerzaken en alles wat daar mee samen hangt aan te leren. Hierna werd de avond
voortgezet met een heerlijk koud buffet en een paar rondes bingo. Al met al was het weer
een zeer gezellige avond en een mooie afsluiting van het verenigingsjaar 2011.
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Op maandag 23 januari is overleden, na een lange strijd met elke keer weer nieuwe
moed en een geweldige kracht om verder te gaan

SITA KELDER-KEPPEL, XYL van Rob Kelder (PA0KEL)
Wij kenden Sita als een markante persoonlijkheid, een warme vrouw met ook haar
geheel eigen kijk op het leven, altijd samen met Rob aanwezig op tal van
radio-evenementen, de VERON Pinksterkampen, al vanaf het prille begin waren zij
samen aanwezig . Altijd met een kwinkslag en een oergezellige avond bij de tent,
dan werd er een boom gezocht of er viel er gewoon een om, zodat we een prachtig
kampvuur hadden, een mooi glas rode wijn erbij en de verhalen kwamen los. Ik zie
en hoor nog haar schaterlach, als de moppen verteld werden. Ook had zij een heel
eigen hobby, het fotograferen van alle niet opvallende kleine kunstuitingen van de
natuur om ons heen, zij kon dit op verbluffende wijze op de gevoelige plaat krijgen.
Wie wel eens bij hen thuis kwam kon dit dan aanschouwen langs de wanden in de
woning al dat moois, nu als een mooi teken van haar leven. Wij zullen haar missen,
maar we gaan verder en zullen op de komende Pinksterkampen het over je hebben,
want een Pinksterkamp zonder jou kan eigenlijk niet. We nemen Rob mee en zullen
in dankbaarheid het glas heffen op jou warme en gezellige persoonlijkheid lieve
Sita, rust nu maar uit van al die strijd.
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel

LEZING OVER DE 4 METER BAND

Vrijdag 10 februari was er een lezing over de 4 meter band door Peter Gouweleeuw
(PA2V). Lang gewacht en toch gekregen, dat geldt zeker voor de nieuwe 4 meter band (70
MHz). Peter gaf tijdens zijn lezing inzicht over de bijzondere eigenschappen en de
verschillen van een VHF-frequentieband die slechts 20 MHz hoger in frequentie ligt dan
de 6 meter (“magic band”).
Met het vrij komen van de 4 meter band ga je met zo'n bandje weer helemaal terug in de
tijd van de radiopioniers. Nog veel landen hebben geen toestemming gegeven aan
amateurs om deze band te gebruiken en ook de commercie heeft hier nog niet op in
kunnen spelen. Een echte "zelfbouw"-band. Voor amateurs en verenigingen ligt er een
uitdaging in het zelfbouwen/ombouwen van bestaande tranceivers (IC706, FT221, FT847)
en transverters voor deze frequentie, evenals b.v. antennes en voorversterkers. Peter deed
ook een oproep om meer bekendheid aan de 70 MHz te geven, maar ook voor de andere
banden, door meldingen op het DX cluster te plaatsen. Ook voor de luisteramateur is dit
een hele leuke band, je hoort hier soms nog de meest opmerkelijke signalen die te
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ontvangen. Veel instanties zoals b.v. taxi's in Oost Europa maken namelijk nog gebruik
van deze frequenties.
Al met al een zeer goede lezing met zeer veel informatie over deze nieuwe band.

Op de foto rechts zien we de 70 cm transverter welke Peterhad meegenomen en liet rondgaan, deze staat beschreven
staat beschreven op http://www.rudius.net/oz2m/70mhz/transverter.htm. (Kijk ook eens op: http://www.pa2v.com/ http://www.rudius.net/oz2m/70mhz/ http://www.on4kst.com/chat/start.php en http://www.70mhz.org/, de powerpoint
presentatie zonder geluid vindt u hier - http://www.pi6anh.com/veron/_pages/default.asp?page=home.).

Op 11 februari 2012 is op 61-jarige leeftijd zeer plotseling overleden

WILLEM POLHOUT (NL 10330)
Willem was in de 80-er en 90-er jaren een actief lid binnen
onze afdeling. Hij ontplooide veel energie in de luisteramateursectie van de afdeling. Altijd samen met tijdgenoten
(allen NL-ers) en allemaal actief met het beluisteren van alle
banden. Tijdens contesten en velddagen: altijd was Willem
erbij en verzette hij binnen die club heel veel werk. Ook nam
Willem zitting in het afdelingsbestuur. Hij behartigde de
belangen van de luisteramateurs, verzorgde de afdelingsmaterialen en coördineerde het uitlenen van deze spullen.
Daarnaast waren er de vele avonden waarin er gestudeerd werd voor de Novice
machtiging, maar dat heeft voor Willem helaas niet tot een licentie mogen leiden.
De laatste jaren was Willem wat minder actief met de hobby. Wij bewaren aan
Willem mooie herinneringen. Hij blijft in onze gedachten en wij wensen de familie
heel veel sterkte en kracht om dit verlies te verwerken.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter
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Op zondag 18 maart 2012 is op 58-jarige leeftijd overleden

OM WIM BEEKMAN (PA3AGZ)
Na een langdurige ziekte heeft Wim de ongelijke strijd
verloren. Een strijd met hoop op genezing en tegenslagen.
Wim was een gedreven Radiozendamateur. Al in zijn vroege
jaren had hij het verlangen om verre oorden te ontdekken.
Tijdens zijn schoolgang op de Zeevaartschool droomde hij
van een radiofunctie aan boord van een van onze grote koopvaarders. Zover is het nooit gekomen: Wim kwam aan wal te
werken. De radio bleef wel zijn aandacht trekken en hij behaalde dan ook vrij snel
de A-machtiging. Ook de interesse voor radio aan boord van grote schepen bleef
bestaan. Het resulteerde in een grote verzameldrift voor alles wat daarmee verwant
was. Wim wist dan ook alles van de inrichtingen van de radiohutten en
antennesystemen aan boord. Als er een open dag aan boord van zo’nn schip was
dan ging Wim er op af. Ook de diverse radio-expedities volgde hij op de voet. Als
dan later een filmverslag uitkwam dan bestelde Wim de video of DVD en zo bouwde
hij een lijvige videotheek op van al deze DX-pedities.
Toen hij ziek werd, ging zijn aandacht alleen uit naar beter worden. Hij wilde graag
weer naar het DNAT in Bad Bentheim gaan, waar hij een graag geziene gast was.
In Wim verliezen we een bevlogen Radiozendamateur met een groot hart voor de
nautische wereld en alles wat er mee samenhangt. We zullen zijn aanwezigheid
missen. Wim: je strijd is nu gestreden, je mag rusten. Wij wensen je een goede
laatste reis: dat het geluid van de golven je mag begeleiden.
Onze gedachten gaan uit naar je kinderen en je trouwe metgezel Hennie. We
wensen hen alle kracht en sterkte toe in de komende moeilijke tijd.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter

MORSE-EXAMEN AFDELING AMERSFOORT

Op 16 februari is er bij de afdeling Amersfoort weer een morse-examen afgenomen.
Ondanks dat er geen morse-eisen meer gelden, zijn er gelukkig nog steeds amateurs die
deze mooie "taal" willen leren en gebruiken. Binnen de afdeling Amersfoort wordt er
daarom nog regelmatig een morsecursus gegeven onder leiding van Koos (PA3BJV) en
Ron (PA3DAM). Dat je nooit te oud bent om iets nieuws te leren bewees Martin Berendse
(PD0GAN). Al jaren gepensioneerd en na een jaar trouw studeren nu de trotse bezitter van
een schriftelijk bewijs van morsebekwaamheid. Martin van harte gefeliciteerd en veel
mooie CW QSO's toegewenst!
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Ook dit jaar zal er, bij voldoende belangstelling, een morsecursus worden georganiseerd.
Aanmelden of meer informatie via Koos (PA3BJV).

VOSSENJACHTEN

Dit jaar zijn er verschillende vossenjachten geweest. De verslagen hiervan vindt u op onze homepage
in het archief.

MEER VERSLAGEN EN INFO

Meer verslagen en info over onze afdelingsactiviteiten en die van onze leden vindt u in de laatste
nieuwsflits die een week voor de afdelingsbijeenkomst digitaal aan de leden wordt verstuurd en op
onze site is te lezen.
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Op 20 maart 2012 is overleden

OM BART STOFFELSEN (PA2KWB)
Ik kende Bart al uit de 70-er jaren, een zeer actief Radioamateur op de HF-banden
met een groot antenne park op zijn grondgebied in Voorthuizen. Hij had er de ruimte
voor en er werd dan ook flink wat draad uitgespannen, ook verticals waren daar
opgesteld, zo kwam het natuurlijk dat zijn naam bekend was over de hele wereld.
Hij had ook een prachtige call, die al snel omgedoopt werd tot “PA 2 Kilo Witte
Bonen”. Met deze bijnaam was hij dan ook alom bekend, zowel op de radio, als ook
in het gewone gesprek, dan ging het altijd over “Bart 2 Kilo Witte Bonen”.
Met zijn grote rijzige gestalte kon je hem niet over het hoofd zien en je kon er altijd
terecht voor raad en daad, zeker als het over eindtrappen ging, daar wist Bart wel
raad mee. De laatste jaren is het wat stil geworden, we zullen zijn bijzondere kijk op
de hobby gaan missen, Bart is 77 jaar geworden.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke dagen, dat hij
moge rusten in vrede.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter

Op 22 april 2012 is overleden ons afdelingslid en oud-secretaris

BOB MANHEIM (PA0BT)
Bob mocht de leeftijd van 90 jaar bereiken en overleed aan de
gevolgen van een longontsteking.
In 1947 werd hij secretaris van de VERON afdeling
Amersfoort. De liefde voor Azië zat in zijn bloed. In de periode
1959 - 1961 werkte hij bij Philips India met als woonplaats
Calcutta. Ook na zijn werk heeft hij er veel gereisd - met name
in India en Thailand - en lezingen gegeven. Hij woonde er met
zijn toenmalige echtgenote, zijn dochter en zoon.
Doordat Bob’s gezichtsvermogen achteruit ging is op zeker moment de radiohobby
op een laag pitje komen te staan. In 2007 heeft Bob binnen onze afdeling nog wel
een presentatie gegeven over "antennestand", zijn zelfbouw antenne-indicator
aangevuld met verhalen uit de "oude doos". Zijn echtgenote, met wie hij 57 jaar
gelukkig getrouwd is geweest, begeleidde hem toen.
Met Bob verliezen we een radioamateur van het eerste uur. Wij wensen zijn vrouw en
kinderen sterkte met het verlies.
Namens leden en bestuur van de VERON Amersfoort (A03),
Hilde Sportel-Jansen (PA3EKW), afdelingsvoorzitter
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VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING

De huishoudelijke vergadering van vrijdag 9 maart werd bezocht door 31 leden. Voor de
pauze werden de notulen, jaar- en financiële verslagen over het jaar 2011 behandeld en
goedgekeurd. De conclusie is dat de vereniging gezond is en doorgaat op de ingeslagen
weg. De begroting en geplande activiteiten voor 2012 sluiten dan ook aan bij die
conclusie. Tijdens de vergadering werd tevens aangekondigd dat er in september 2012
een excursie zal worden georganiseerd. Hoe en wat blijft nog even een verrassing: de
aankondiging zal in de Nieuwsflits van juni verschijnen.
Tijdens de bestuursverkiezing werden aftredende en herkiesbare leden van het bestuur
herkozen.
Na de pauze werden de zeven VR-voorstellen behandeld. Over een aantal voorstellen
werd heftig gediscussieerd, vooral het voorstel om te komen tot een samenvoeging van
de verenigingsbladen van de VERON en VRZA deed de gemoederen verhitten. Vanuit de
afdeling Amersfoort zullen Hilde (PA3EKW), Edwin (PA1EDL), Adriaan (PA1LIO) en Gert
(PA2LO) aan de verenigingsraad deelnemen die dit jaar niet in Arnhem, maar in
Apeldoorn wordt gehouden.
Omstreeks 22.00 uur kon de vergadering worden gesloten en werd de avond vervolgd
door onderling QSO.

VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST APRIL

De avond werd geopend door Adriaan (PA1LIO) met enige mededelingen en Wim
(PA0JEB) deed een oproep om vrijwilliger te worden in de Radiokamer van het
Aviodrome.
Hierna was er een lezing over techniek en natuurkunde door Jos Disselhorst (PA3ACJ).
Jos sprak over lasers, magneten, supergeleiding, lage temperaturen en over zeer kleine
bewegingen. Wie dacht hierover toch wel het een en ander te weten, raakte al snel
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verbaasd over de extreme waarden waarmee Jos bij zijn dagelijkse werkzaamheden en
projecten te maken heeft. Aan de hand van sheets werden moeilijke zaken voor iedereen
begrijpelijk gemaakt. Daar Jos ook voorstander is van aanschouwelijk onderricht, had hij
de nodige voorbeelden meegebracht, die veel KODAK momenten opleverden.

VERSLAG 73ste VERENIGINGSRAAD

Op zaterdag 21 april werd de 73ste VR gehouden in Dok Zuid in Apeldoorn. Namens de
afdeling Amersfoort waren Edwin (PA1EDL), Adriaan (PA1LIO), Hilde (PA3EKW) en Gert
(PA2LO) aanwezig. In de vergadering zijn de HB-leden Peter de Bruijn (PA3CWS) en Paul
Sterk (PA0STE) benoemd tot Lid van Verdienste. Ook werd stil gestaan bij het 40-jarig
jubileum van Guido van den Berg (PA0GMM) als HB-bestuurslid.
Na behandeling van de notulen en de diverse verslagen zijn de zeven ingebrachte
VR-voorstellen behandeld. Er werd als volgt door de vergadering besloten:
Voorstel 1
Voorstel 2
Voorstel 3

Voorstel 4

Voorstel 5

Voorstel 6

(A01 – Alkmaar) om centraal de uitgifte van BT vergunningen door de
VERON te laten coördineren is verworpen.
(A01 – Alkmaar) om de PR commissie actief media te benaderen als
zendamateurs met zendpiraten worden verward is verworpen.
(A04 – Amsterdam) om de regionale bijeenkomsten te handhaven is ingetrokken, omdat
reeds besloten
was om deze bijeenkomsten
ongewijzigd voort te zetten.
(A12 – Dordrecht) om CQ-PA en het Electron samen te voegen is
ingetrokken, omdat de VRZA heeft besloten om CQ-PA niet meer op
papier, maar slechts digitaal uit te gaan brengen.
(A54 – Etten-Leur) om de aanwezigheid van de vereniging op sociale
media te vergroten is aangenomen. Het bestuur heeft toegezegd
onderzoek te laten doen naar de veiligheid en uitvoering hiervan.
(A40 – Twente) om beleid te ontwikkelen en dit af te stemmen met
instanties over het antenne-vergunningsbeleid is verworpen.
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Voorstel 7

(A03 – Amersfoort) om het HB opdracht te geven in Nederland vrijwillige
morse-examens te laten organiseren is aangenomen. Dit betekent dat het
HB de opdracht heeft om in overleg te treden met de Belgische
amateurverenigingen om (bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Amateur)
examens te organiseren die door examinatoren van de UBA / VRA worden
afgenomen conform de daarvoor in België geldende regels. Hierdoor
hoeven Nederlandse amateurs die ‘morse included’ op hun machtiging
willen krijgen, bijvoorbeeld om in Frankrijk op HF in CW uit te mogen
komen, niet meer naar België om een dergelijk examen af te leggen, maar
dit in eigen land kunnen doen.

VERSLAG LEZING MEI OVER "METEN EN REGELEN MET DE PC"

Op vrijdag 11 mei mochten de bezoekers zich weer even ‘scholier’ voelen. Hans
(PA3FYG) nam de bezoekers mee in de wijze waarop vandaag de dag op het voortgezet
onderwijs techniek en natuurkunde wordt onderwezen. Als technisch onderwijs assistent
heeft Hans veel te maken met de technische middelen waarmee de lesstof wordt eigen
gemaakt. Hiervoor kunnen de leerlingen gebruik maken van multifunctionele meetinstrumenten. Een aantal van de meetopstellingen had Hans meegenomen. Hij liet ons
onder andere de mogelijkheden voor videometingen zien. Om 22.00 uur was ‘het lesuur’
voorbij en konden de bezoekers – gelukkig zonder huiswerkopdracht – verder met
onderling QSO.
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MOLEN- EN GEMALENDAG 2012

Op 12 mei was het de landelijke molen- en gemalendag. Een mooie gelegenheid om
onze hobby bekend te maken bij de bezoekers aan het evenement. Ook al omdat het
weekend samenvalt met het mills-on-the-air event. In de afdeling Amersfoort werden twee
molens en een gemaal geactiveerd: Molen 'Den olden Florus' in Terschuur (foto links),
Stoomgemaal 'Hertog Reijnout' in Nijkerk (foto midden) en molen 'De Koe' in Ermelo (foto
rechts). Bij de molen in Ermelo werd gebruik gemaakt van de afdelingsaanhanger en
mochten de amateurs gebruik maken van een ruimte in de ruimte die in vroeger jaren als
opslag werd gebruikt. Vandaag de dag is deze ruimte regionaal museum Het Pakhuis,
omdat een museum educatief moet zijn, werd besloten om niet alleen maar een aantal
zenders op te stellen maar de bezoekers ook meer te vertellen over de hobby. Voor de
kinderen was er een puzzel, die met behulp van morse opgelost moest worden en
konden zij hun naam in morse doorzenden. De 7-jarige Yorick de Boer ging er met de
hoofdprijs vandoor: twee stoere pmr-portofoons. Alle kinderen die de puzzel goed
oplosten ontvingen bij het inleveren een echte 'puntenslijper wereldbol'.
Alhoewel de condities niet echt meewerkten, zijn er toch verbindingen door heel Europa
gemaakt. Daarnaast was er voldoende tijd voor eyeball-QSO's. Onder andere met een
92-jarige 'spark' die sinds zijn afzwaaien in 1958 de morsesleutel niet meer ter hand had
genomen. Dat morse net als fietsen is bewees hij, want het meelezen ging nog
behoorlijk! Namens de crew van PA6KOE willen we iedereen die het station heeft weten
te werken of zelfs even op locatie op bezoek kwam bedanken!
Harry (PA3ECH), Cil (PA1RBZ), Jack (PD2J) en Gert (PA2LO)

VELDDAG 2012

Dit jaar organiseerden enkele leden van de VERON afdeling Amersfoort op 2 en 3 juni
2012 een velddag in het buitengebied van Achterveld. Een ieder was welkom hier aan
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deel te nemen. Ook was er traditiegetouw weer een gezellige BBQ op zaterdagavond.
Ondanks het iets mindere weer op zondag was het een geslaagd evenement.

STORMACHTIGE AFDELINGS-BBQ

Bij het clubstation PI4AMF werd op 8 juni de afdelingsbarbecue gehouden. De buienradar
voorspelde dat het deze avond droog zou blijven. Regen was dan ook niet het probleem
voor de organisatie. Het was de harde wind die de strijd aanging: met vereende krachten
werd geprobeerd om de partytent zo te stabiliseren dat de wind er geen vat op zou krijgen,
maar moeder natuur liet niet met zich sollen. Vanuit veiligheidsoogpunt werd dan ook
maar besloten de partytent in te pakken en de BBQ te verplaatsen naar de voorzijde van
het pand. Daar was het heerlijk uit de wind zitten en dankzij een lekker avondzonnetje was
het er prima uit te houden. De ruim 25 deelnemers lieten zich de salades, karbonades en
andere hapjes en dranken prima smaken. Het werd een avond met volop onderling QSO,
kortom een leuke en gezellig manier om het afdelingsseizoen af te sluiten. Tot na de
vakantieperiode!
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TWEEDE BLACK TROUSERS HAM RADIO EVENT SUCCESVOL

Op 15 en 16 juni werd voor de tweede keer het Black Trousers HAM Radio Event
georganiseerd. Deze velddag in het buitengebied van Zwartebroek bood de deelnemers
niet alleen gezelligheid en een prima verzorgde BBQ, maar ook de gelegenheid om in
een storingsvrije omgeving met de hobby bezig te zijn.
Naast het maken van de nodige verbindingen hebben verschillende amateurs enige
antenne experimenten uitgevoerd. Zo werd er ter plaatse een NVIS antenne in elkaar
gezet en was Edwin (PA1EDL) 'on the air' met een multiband end-fed. Edwin: "Een prima
portable antenne; het lukte me eenvoudig om op 20 meter met de westkust van Amerika
verbinding te maken, maar ook Quatar lukte prima!" Bastiaan (PA3BAS) gaf de
aanwezigen enige demonstraties met zijn SDR-ontvanger, terwijl Tjalling (PE1RQM) met
ATV en zijn 'kijkdoos' aanwezig was.
Over belangstelling had het evenement niet te klagen, de voorzitter van de VERON
Amersfoort kwam op bezoek, maar ook de burgemeester van Barneveld, de heer Van Dijk,
liet zich uitgebreid informeren over de hobby. Dat hij onder de indruk was van de
mogelijkheden bleek wel uit het twitterbericht dat hij na zijn bezoek verzond:
"Radioamateurs actief tegenover Platanenstr 92 in Zwartebroek. Leuk, contact maken
over de hele wereld. Nuttig voor rol bij #noodcommunicatie." De drijvende kracht en
organisator van het evenement, Andries Florijn (PE1NGM), toonde zich tevreden met de
opkomst en de activiteiten: "Het is een feest om verschillende amateurs met zoveel
aspecten van de hobby bezig te zien. Volgend jaar komt er dus zeker weer een Black
Trousers HAM Radio Event!"

ILLW 2012: HET GING ER WEER HEET AAN TOE!

Het vuurtoren-weekend 2012 viel in het midden van een hittegolf in West-Europa.
Gelukkig zijn de muren van de oude vuurtoren in Harderwijk bijna een meter dik en zijn er
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niet al teveel ramen. We hielden het dan ook nog redelijk koel. Buiten was het echt heet.
De banden waren ook "heet" dit weekend: het lijkt er op dat er een groeiende interesse is
voor het vuurtoren-weekend. Er waren af en toe flinke pile-ups, waardoor we een flink
aantal verbindingen konden maken.
Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van een FD-4 Windom-antenne (10-80 m) en een
verticale eind-gevoede antenne voor 20 meter. Voor 2 meter hebben we gebruik gemaakt
van een Diamond X-50 antenne. De condities op 2 meter waren dit jaar extreem goed: we
hebben heel veel enthousiaste 2 meter gebruikers gelogd, vaak in FM.
Op de 40 meter waren ook goede openingen: we werkten Trinidad en Tabago en
verschillende amateurs uit de VS en Canada. Geen slechte verbindingen voor een
draadje! Op 20 meter konden we een aantal maal VK werken, ruim 16.250 km verwijderd
van onze oude vuurtoren (NL0038) in de stad Harderwijk.
Dankzij het warme weer en het harde werken verloren we (Cil (PA1RBZ), Jack (PD2J) en
Gert (PA2LO)) wat kilo's aan vocht, maar gelukkig hebben we dat aan het einde van het
event ruimschoots goedgemaakt.
Gert (PA2LO)

BEZOEK DNAT BAD BENTHEIM 2012

Het laatste volle weekend in augustus is er elk jaar het DNAT te Bad Bentheim, dit jaar
zijn we maar weer eens op pad gegaan naar dit evenement, lekker op de camping van de
DARC, te gast bij de Duitse medeamateurs. Heel gezellig en net als tijdens de eerdere
bezoeken weer van harte welkom daarboven op de berg.
Mooi weer hadden we meegebracht en het was dan ook warm in de Catharinen Kirche bij
het Slot, alwaar op vrijdagmiddag de Gouden Antenne werd uitgereikt. De kapel was vol,
de ceremonie werd hier voor de 30e keer gehouden.
De gelukkige ontvanger van deze Gouden Antenne was de JARL, onze Japanse
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zustervereniging, de afgevaardigde van de JARL, was OM Tetsuro Nakazawa (JE7UCS).
Nadat diverse sprekers het woord hadden gehad, was de Burgemeester aan de beurt,
zijn taak was het daadwerkelijk uitreiken van deze mooie onderscheiding, omkleed met
de redenen en een duidelijke verklaring, waarom de Japanse club deze prijs ontving, ook
werd er natuurlijk dieper op de vreselijke gebeurtenissen tijdens de tsunami welke Japan
trof in 2011 ingegaan.
Het snelle en vooral doortastend optreden van de Japanse
Amateurs werd geroemd en de vertegenwoordiger OM
Nakazawa (JE7UCS), was dan ook onder de indruk van zoveel
lof en aandacht, hoewel hij geen andere taal beheerste dan
het Japans (en een heel klein beetje Engels) kreeg hij toch
genoeg informatie mee om het allemaal te kunnen begrijpen.
Groot was dan ook de verrassing toen onze voorzitter OM
Remy Denker (PA3AGF) tijdens zijn dankwoord aan OM
Nakazawa, na de algemene zaken, opeens zijn rede in vloeiend Japans voortzette, een
zeer verbaasd publiek en nog verbaasder OM Nakazawa luisterden naar een zeer
persoonlijk woord van onze algemeen voorzitter, een heel fijn moment als iemand je zo
ver van huis in je eigen taal ten overstaan van een volle zaal bedankt voor al dat mooie
werk. Dit geeft maar eens weer aan hoe belangrijk een goede voorbereiding kan zijn,
petje af meneer de voorzitter.
De volgende dag, zaterdag, de radiomarkt en de vlooienmarkt. De stad was al vroeg in
rep en roer, een gezellige drukte, het weer bleef gelukkig mooi en de sfeer was goed. We
hebben zo links en rechts zeer nuttige inkopen kunnen doen, veel mede amateurs uit de
regio Amersfoort en elders gezien en gesproken, kortom heel gezellig.
We kijken dan ook terug op een mooi weekend bij onze oosterburen en hopen volgend
jaar tijdens de 45e DNAT u daar ook te mogen ontmoeten.
Koos (PA3BJV) en Hilde Sportel (PA3EKW)

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 14 SEPTEMBER

De eerste avond na de zomerstop wordt in Amersfoort gebruikt om bij te praten. Daarbij
horen natuurlijk ook de (hobbygerelateerde) vakantiekiekjes. OM Eddy Krijger (PA0RSM)
was in de Amsterdamse RAI op bezoek geweest bij de IBC-beurs (International
Broadcasting Convention). Mooie foto’s van producten die nu ontwikkeld zijn en over een
aantal jaren op de consumentenmarkt zullen verschijnen. Een kijkje in de toekomst dus.
Een kijkje in de historie was er ook met foto’s van de typische vakwerkhuizen die Eddy
maakte tijdens zijn verblijf bij onze oosterburen.
Ook Koos (PA3BJV) vertelde over zijn vakantie: hij vertoonde een compilatie van het
PinksterKamp 2012 in Odoorn en het DNAT (Duits Nederlands Amateur Treffen) in Bad
Bentheim. Vooral de gemoedelijkheid in Bad Bentheim viel op: waar vind je nog een
kampeerplaats voor 5 euro per nacht, waarbij je zelf je bier uit de gezamenlijke koelkast
mag pakken en de conciërge het vlees voor je barbecue haalt!
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De avond werd afgesloten met het vertonen van een DVD uit de collectie
van wijlen OM Wim Beekman (PA3AGZ). De beelden vertelden het verhaal
van de DXpeditie naar Desecheo in 2009, K5D. Indrukwekkend om te zien
wat er allemaal bij zo’n grote DXpeditie komt kijken en dat alleen om
zendamateurs elders ter wereld ‘a new one’ te gunnen!

ATV CONTEST SEPTEMBER 2012

Van de condities kon goed gebruik worden gemaakt: vanuit onze regio werden ATV
verbindingen gemaakt met heel Nederland. Op zondag was het schitterend weer, zeer
geschikt om met de spullen te klimmen of de polder in te gaan. Deze keer hadden meer
stations de spullen voor 6 cm klaar zodat er behoorlijk wat verbindingen zijn gemaakt.
Ook Gerjan was van de partij met ontvangst op 6 cm. Hij had al beeld voordat optimaal
uitgericht was, ondanks dat de Koperhorst er tussen staat. Nieuw deze keer was het
activeren van de 24 GHz band met ATV. Een tweeweg verbinding dwars over Amersfoort
(tussen de Doornse Kaap en Nijkerk) lukte prima. Om een indruk te krijgen hoe het er (/P)
aan toe kan gaan heeft Tjalling (PE1RQM) een filmpje gemaakt dat te zien is op Youtube
(http://www.youtube.com/watch? v=zc5nTVK34JE). De volgende ATV contest is het tweede
volle weekend van december. Het is dan vast een stuk kouder!
Chris van den Berg (PA3CRX)

(foto links: 24 GHz bij het Gemaal bij Nijkerk en Tjalling (rechts) kijkt of het beeld op 24 GHz verschijnt)

AFDELINGSEXCURSIE OMROEPZENDERMUSEUM

Op zaterdag 15 september werd er door de afdeling een excursie georganiseerd naar het
Omroepzendermuseum in Lopikerkapel. In dit museum is veel materiaal te vinden uit de
rijke historie van de omroepzenders. Na een presentatie over de geschiedenis van het
zenderpark in Lopik (dat eigenlijk in IJsselstein ligt) nam onze gids en gastheer Bernard
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Grijpstra (PA3FZV) ons mee langs de apparatuur die in de loop der jaren gebruikt is bij
het uitzenden van radio en tv-programma's. Het Omroep Zender Museum richt zich op alle
zaken die met het uitzenden van radio en televisie te maken hebben
en heeft dan ook een brede collectie. De rondleiding ging langs
electronenbuizen, meetapparatuur, radio- en tv-zenders en nog veel
meer. Bernard vertelde enthousiast over de collectie en de
deelnemers aan de excursie kregen antwoord op al hun vragen. Er
werd ruimschoots de tijd genomen om ervaringen uit te wisselen.
Een heel leerzame dag en een geslaagde excursie! Meer informatie
over het museum vindt u op www.omroepzendermuseum.nl.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND OKTOBER

Met circa 33 aanwezigen was ook deze eerste lezing na de zomervakantie goed bezocht.
Onze AMF- repeatercommisie van PI3AMF/PI2AMF/PI6AMF gaf ons een kijkje in de “wondere wereld” van surplus verbindingsapparatuur, de ombouw en in bedrijfstelling er van.
Het was een levendige presentatie, mede doordat er een aantal sponsoren in de zaal
aanwezig waren. Enkele meegebrachte reserve onderdelen completeerde het geheel.
Uitgebreid werd ingegaan op allerlei vragen, zoals bijvoorbeeld over de actuele situatie
rond onze 70 cm regio repeater. Deze zal eind 2012 haar activiteit moeten staken. De zorg
die in een VR-voorstel van onze afdeling was vervat, wordt binnenkort helaas bewaarheid.
Ook op deze avond was aanwezig Rick (PA3CJL), deze had een zelfbouw transceiver naar
het ontwerp van Steve Weber (KD1JV) - de AT Sprint III-B meegenomen. Hij vertelde hier
het een en ander over. Hij is bezig om dit mini transceivertje (ideaal voor in de rugzak)
groter te maken, zodat deze makkelijker nagebouwd kan worden.
Tegen 22.00 uur telde ik nog 30 amateurs, hieruit blijkt dat het voor iedereen een
boeiende avond was.
Eddy (PA0RSM)

(foto impressie van de lezing, rechts Rick (PA3CJL) met de AT Sprint III-B, deze versie is al groter dan het origineel)
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Silent Key (in memoriam)
De afdeling heeft kennisgenomen van het overlijden op 13 juli 2012 van ons
afdelingslid

OM JAAP VAN GELDER (NL612).
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Hieronder vindt u een memoriam dat zijn broer heeft geschreven voor het Electron
van november 2012.
Namens leden en bestuur van de VERON Amersfoort (a03),
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

Op 13 juli is overleden

OM JAAP VAN GELDER (NL612).
Jaap, mijn broer, was een fervent luisteramateur. Dit gaat terug naar de jaren 60.
We woonden toen op Curaçao. Daar werd geluisterd naar de Wereldomroep. Dit
groeide uit tot het luisteren naar andere omroepstations. Er werden rapporten
gestuurd. Door contact met een lokale radioamateur werd ook op de
amateurbanden geluisterd. Dit allemaal toen nog met omroepontvangers in AM. We
deden toen veel samen.
Jaap ontwikkelde zich echter mentaal niet goed. Trok zich vaak terug. Uiteindelijk
adviseerden artsen mijn ouders om Jaap naar Nederland te sturen voor
behandeling.
In Nederland bleef hij actief. Met een kortegolftransistorradio en simpele antennes
luisterde hij fanatiek op de banden. Hij werd VERON-lid en vroeg een NL-nummer
aan. Hij bouwde preselectors om de ontvangers gevoeliger en selectiever te maken.
Zijn interesse ging uit naar de lagere banden: 80, 40 en 160 m. Een keer won hij de
eerste prijs in een SLP-contest. Hij stuurde rapporten naar DX-press.
Het duurde even voor er een diagnose gesteld was. Dit bleek schizofrenie te zijn. In
die tijd was daar nog weinig over bekend. Toen ik uiteindelijk met mijn ouders naar
Nederland terug kwam is hij weer thuis komen wonen. Wel vervreemdde hij steeds
meer van ons. Op een gegeven moment moest hij opgenomen worden in een
inrichting. Hier is hij niet meer uitgekomen. Wel hielden we contact over de hobby.
Wekelijks belde hij wat hij zoal gehoord had.
Hij had een moeilijk leven, maar de hobby gaf hem de mogelijkheid om ergens voor
te gaan en dat deed hij met hart en ziel.
Hij ruste in vrede.
Jos van Gelder (PA3ANF)
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VERKOPING 2012: EEN AVOND VOL KOOPJES EN PLEZIER

De verenigingsavond van november werd gevuld door de jaarlijkse verkoping. Diverse
amateurs brachten kavels in, die door veilingmeester Koos (PA3BJV) aan de man werden
gebracht. De ingebrachte zaken waren divers: van nieuwe antennes tot zendontvangers
uit de jaren ‘60 en van usb-kabel tot een professionele scope. De verkoop ging
voorspoedig, de meeste kavels vonden gretig aftrek en meestal voor amateurprijsjes.
Waar koop je nog een compleet home cinemasysteem voor 2 euro? Of een degelijke
Sommerkamp 70cm zender voor een tientje? Precies: bij de afdeling A03!
Andries Boone (PA0ABY) was tijdens de veiling een man met een missie: hij wist diverse
zaken ‘veilig te stellen’ voor de Sterrenwacht Schothorst. Aan het eind van de avond
vertelde Andries de aanwezigen iets meer over het doel en de activiteiten van de
sterrenwacht. Duidelijk werd dat er een link is met onze hobby. De voor sommige
overtollige spullen hebben dan ook een prima plek gevonden bij de Sterrenwacht. Meer
informatie is te vinden op www.publiekssterrenwacht.nl.

MEDEDELINGEN

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 AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of andere activiteit de clubcall gebruiken, dan kunt u dit aanvragen bij onze secretaris.
GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze afdeling bezit antennes voor HF, VHF
en UHF; coax met amphenol en N-connectoren; 4 rotoren met stuurkabel; een
19

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.
E-MAIL - Wilt u op de hoogte worden gehouden van afdelingsactiviteiten of ons
afdelingsblad en nieuwsflits 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 misschien materiaal heeft, kunt u dat laten weten aan Frank
van Hamersveld, Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort (PA3DTX@veron.nl). U kunt uw
digitale bestanden voor het archief sturen naar veronamersfoortarchief@gmail.com.

AGENDA 2012
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januari

nieuwjaarsreceptie en behandeling van binnengekomen afdelingsVR-voorstellen.
10
februari
lezing over de 6 en 4 meter band door Peter Gouweleeuw (PA2V).
9
maart
huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen.
13
april
lezing over techniek en natuurkunde door Jos Disselhorst (PA3ACJ).
11
mei
lezing over “Meten en regelen met de PC” door Hans Smit, PA3FYG.
Hans ontwikkelt als TOA (Technisch Onderwijs Assistent) op een
middelbare school onder andere lessen, waarbij het meetinterface
IP-Coach van het CMA gebruikt wordt. In de lezing werd vooral
ingegaan op meten en verwerken van de gegevens, met demonstratie
van diverse sensoren. Daarnaast was er een demo van diverse
videometingen.
2 en 3 juni
velddag
8
juni
onderling QSO en BBQ in Bunschoten
juli
geen bijeenkomst
augustus
geen bijeenkomst
14
september onderling QSO en vakantie lichtbeelden
12
oktober
lezing "de Amersfoortse Repeater's" door de AMF relaiscommissie
Deze avond hebben we iets vernomen over het verleden, heden en
toekomst van de repeaters in en rond Amersfoort. Iets over
vergunningen, regelgeving de technische invulling met het onderhoud
en beheer hiervan
9
november verkoping van courante radio-amateur spullen
14
december kerstbijeenkomst
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