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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 119 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van  
11 november en andere activiteiten.  
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
NOVEMBER – verkoping 
Vrijdag 11 november is er een verkoping van gangbare radio-
amateurspullen. Om de verkoping vlot te laten lopen, vragen wij u 
om u aan de volgende regels te houden: 
1. op alles wat wordt aangeboden moet staan wie de eigenaar 

is, of het functioneert en wat de minimumprijs is; 
2. van de verkoopprijs gaat 10% naar de clubkas, houdt hier 

rekening mee bij het vaststellen van de minimumprijs; 
3. eenmaal verkochte spullen kunnen niet opnieuw worden  aangeboden; 
4. alles (zowel verkocht, als niet verkocht) moet na afloop van de verkoping worden 

meegenomen door de (nieuwe) eigenaar. 
Wij hopen op deze avond veel courante radio-amateur artikelen te zien. 
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst  (Trompetstraat 3, Amers-
foort; vlakbij de bibliotheek van Zielhorst en het station Schothorst). Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
DECEMBER – kerstbijeenkomst 
Vrijdag 9 december is er weer de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. 
 
 
TERUGBLIK OP DE VERENIGINGSAVOND VAN OKTOBER 
Vrijdag 14 oktober 2011 was er een lezing over EMC en hoe gaan wij hiermee om door Jan 
Janssen (PA0JMG) (voorzitter van de VERON EMC/EMF Commissie). 
Zend- en luisteramateurs ondervinden in toenemende mate storing bij het uitoefenen van 
hun hobby. De stoorbronnen zijn inmiddels heel divers, terwijl de apparatuur toch voorzien 
zijn van het CE teken! Elektrische apparatuur die in Europa wordt verkocht moet voldoen 
aan de Europese Richtlijnen en de bijbehorende productnormen. Voor elk product of 
productgroep zijn limieten voor Electro Magnetische Compatibiliteit (EMC) vastgesteld. 
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EMC betekent dat apparatuur zonder storing te veroorzaken of te ondervinden in haar 
omgeving kan functioneren. Apparatuur moet dus aan deze norm voldoen. De fabrikant kan 
dit zelf bepalen aan de hand van eigen metingen en mag er dan het CE label op het 
product zetten. Dat betekent dus niet dat het product hier in Europa door een 
onafhankelijke organisatie getest wordt. Pas bij onregelmatigheden en klachten over een 
product kan worden overgegaan tot keuring. In het beginsel geldt: Het apparaat mag niet 
storen en mag niet gestoord kunnen worden, maar wettelijk gezien bezit een product norm 
geen kracht van de wet. Ook blijken de normen en meetmethoden voor de keuring soms 
verouderd te zijn en hierdoor geen afwijkingen aan het licht brengen.  
Wat voor onze hobby een groot probleem kan worden is Power Line Communication 
(PLC), dat wil zeggen apparaten die gegevens via het lichtnet versturen. Niet alle PLC 
systemen geven problemen voor ons. De ‘slimme’ KWh- en gasmeters werken onder de 
148.5 kHz en die geven geen problemen. In huis geeft de PLC, die in het frequentiegebied 
1,5 tot 28 MHz werkt, veel storing. Als oplossing worden ‘notches’ aangebracht die onze 
HF-amateurfrequentiebanden moeten beschermen. Dit kan soms werken, het elektriciteits-
net is nu eenmaal niet gebalanceerd en straalt HF-radiogolven uit. 
Wat belangrijk is dat men bij storing een klacht indient. Als er geen klachten binnenkomen 
bij het Agentschap Telecom zijn er in principe geen problemen! Het is natuurlijk wel een 
probleem om storingen ook als zodanig te herkennen.  
Voor meer informatie verwees Jan ons naar het Vademecum en de site van de http://emc-
emf.veron.nl/. 
Al met al een bijzonder interessante lezing, met veel informatie over zaken waar wij toch 
niet zo snel bij stil staan, maar waar wij wel mee te maken hebben. 
 

 
 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 13 november is er weer een vossenjacht, dat is de eerste zondag na de VERON 
afdelingbijeenkomst van 11 november 2011. Ook niet leden zijn natuurlijk van harte 
welkom.  
De start voor deze jacht zal zijn op parkeerplaats “De Troet” aan de Paradijsweg/ 
Treekerweg. 
Route beschrijving: Vanaf Amersfoort richting Woudenberg, neem de N226, 
(Arnhemseweg). Na plaatsnaam bord Leusden Zuid gelijk rechts Treekerweg op. Houdt na 
250 m links aan, na ongeveer 350 m rechts parkeerplaats op. Vanaf Maarsbergen richting 
Amersfoort, neem de N226 via Woudenberg verder naar Leusden Zuid rijden richting 
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Amersfoort. Na tweede verkeerslicht, na 275 meter dan links af Treekerweg op. Houdt na 
250 m links aan, na ongeveer 350 m rechts parkeerplaats op. Parkeergelegenheid is er 
voor fiets en auto ter hoogte van: Treekerweg 7, Leusden. Kaartcoördinaten 52°07’08.60” 
N en 5°23’46.99”O. 
Voor de start moet de naam, call of NL-nummer op de startkaart worden gezet. 
Aanmelden/inschrijven vanaf 12:45 uur, start 13:00-13:30 uur, maximale looptijd/zoektijd  
2 uur. Het te lopen traject is goed begaanbaar. Ook is het een jacht geschikt voor 
beginnende vossenjagers. Mensen die wel een ontvanger hebben en deze eens willen 
proberen, helpen wij graag. Lopen mag alleen over paden en wegen. Belangrijk om mee te 
nemen is een werkende 2-meterband ontvanger met goede batterij. Voor de jagers is er na 
de vossenjacht koffie en thee. Tot ziens en een goede jacht, bij de radio-vossenjacht op 
zondag 13 november 2011. 
 
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
 
VERON-AFDELINGSCOMPETITIE 
De Afdelingscompetitie heeft als doel het stimuleren van deelname aan HF contesten (160 
t/m 10 meter). Insturen van een log naar de organisator van de contest is niet verplicht 
maar wordt vaak wel erg op prijs gesteld. Voor deelname aan de afdelingscompetitie is het 
doorgeven van het aantal gemaakte verbindingen voldoende. 
Binnen onze afdeling geven, naast het clubstation PI4AMF, op dit moment 10 individuele 
amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort staat dankzij 
hun opgave op dit moment op de 15e plaats in het klassement met een totaal van  
527 punten (stand per 6 november).  
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u al een punt voor de afdelings-
competitie. Doet u ook mee? 
Meer informatie over de VERON Afdelingscompetitie vindt u op 
http://www.afdelingscompetitie.nl. 
 
 
27e FRIESE ELF STEDENCONTEST 2011 
Op 20 november vindt de Friese Elf Stedencontest 2011 plaats. De afdelingen A14/ 
A62/A63, de Friese afdeling VRZA en de FRAG en andere contestgroepen doen weer  
hun best om de 11 Friese steden en klunplaats Bartlehiem in de lucht te brengen. Deze 
ontspannen en tegelijk fanatieke contest vindt plaats op 2 meter en 80 meter (in FM en 
SSB) en begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur lokale tijd. 
Er zijn in diverse catagorien prijzen te winnen. Raadpleeg het reglement voor alle 
informatie, zie ook op de afdelingssite A-14; http://www.pi4lwd.nl.  
De gehele organisatie wenst iedere deelnemer een goede contest toe. 
 
 
VAM  (VERON-A03 Activiteiten Maandagavond)  
Elke maandag is er een VAM-avond in Bunschoten (Haarbrug 
10-B) (zie voor info over vakanties en activiteiten vanuit 
Bunschoten ook: http://www.pi4amf.nl). 
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't GERUIS 
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar, n.l. een nummer met de stukken 
voor de Huishoudelijke Vergadering in maart.   
Verder kunt u via onze home-page een speciaal nummer downloaden met adressen en 
algemene informatie over onze afdeling  
(http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2011.pdf). 
Alle nummers van 't Geruis 1974 t/m 2011 vindt u op 
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm. 
 
 
GEZOCHT 
Bij het digitaliseren van ons afdelingsblad 't Geruis/Convo/Gagelnieuws zijn wij nog op 
zoek naar de volgende nummers:  
- Convo - december 1980 (zit niet in het archief);  
- maart 1980 (is helaas een misdruk, waardoor we een bladzijde missen);  
- maart 1979 (zit niet in het archief).  
- Gagelnieuws - van deze hebben wij van de jaren 1974, 1975 en 1976 geen omslag.  

Wie heeft deze nummers, na digitaliseren cq kopiëren, kunt u deze retour krijgen. (Of, nog 
mooier, als u er afstand van wilt doen kunnen we hiermee het archief kompleet maken.) U 
kunt hierover contact opnemen met Frank van Hamersveld (PA3DTX) (pa3dtx (AAN) 
veron.nl), Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort. 
 
 
QSL-KAARTEN 
Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. U kunt op: 
http://www.nl5557.nl kijken of er kaarten voor u zijn. 
 
 
 
Wenst u de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heeft u een nieuw e-mailadres dan kunt 
u dat doorgeven aan Gert van Loo (a03 (AAN) veron.nl). 
 
 
PS  - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden. 
BCC - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis". 
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