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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 122 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van  
10 februari en andere activiteiten.  
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
FEBRUARI -  lezing over de 6 en 4 meter band 
Vrijdag 10 februari is er een lezing over de 6 en 4 meter band 
door Peter Gouweleeuw (PA2V). 
Lang gewacht en toch gekregen, dat geldt zeker voor de nieuwe 
4 meter band (70 MHz). Peter zal ons tijdens zijn lezing inzicht 
geven hoe het toch nog goed gaat komen en verder wat nu die 
bijzondere eigenschappen en de verschillen zijn van een VHF-
frequentieband die slechts 20 MHz hoger in frequentie ligt dan de 6 meter (“magic band”). 
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3, Amersfoort; 
vlakbij de bibliotheek van Zielhorst en het station Schothorst). Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. 
 
MAART – Huishoudelijke Vergadering en behandeling van de VR-voorstellen 
Het afdelingsbestuur nodigt u vrijdag 9 maart uit om op deze avond uw stem te laten horen. 
De vergadering begint om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden 
en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden. 
 
 
VERZENDING VAN DE STUKKEN VOOR DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING  
Op vrijdag 9 maart is er de Huishoudelijke Vergadering plus behandeling van de VR-
voorstellen. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt "'t Geruis" met de stukken voor de 
Huishoudelijke Vergadering niet meer per post verzonden. Leden die zich hebben 
aangemeld voor de digitale nieuwsflits ontvangen de uitnodiging en vergaderstukken nu 
een week voor de bijeenkomst per e-mail. Daarnaast zijn op de avond zelf de documenten 
op papier in de zaal aanwezig. Afdelingsleden die de documenten vóór de vergadering toch 
op papier willen ontvangen, kunnen hierover contact opnemen met de afdelingssecretaris.   
 
 

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort -  nummer 122 - februari 2012 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
http://www.pa2v.com/
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VOSSENJACHT OP 2 METER 
Zondag 12 februari is er weer een vossenjacht (FoxOring) op 2 meter, dat is de eerste 
zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 10 februari 2012. Ook niet leden, maar 
radio geïnteresseerden 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 naar Leusden Zuid. Na tweede verkeerslicht, 
275 meter doorrijden 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 be-
ginnende 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 soep.  
Tot ziens en een goede jacht bij de radio-vossenjacht op zondag 12 februari 2012. 
 
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
 
DEELNAME PI4AMF AAN PACC 2012 
Tijdens de eerste afdelingsbijeenkomst van 2012, heeft Frans (PC2F) zich dit jaar 
opgeworpen als organisator van het in groepsverband deelnemen aan de PACC. Het 
clubstation PI4AMF in Bunschoten is uiteraard de plaats van waaruit we de ether gaan 
opluisteren met onze CQ's. De PACC vind dit jaar plaats op zaterdag 11 en zondag  
12 februari 2012. 
Er bestaat de mogelijkheid om een 80m dipool bij te plaatsten, maar in principe gaan we te 
werk met het bestaande antennepark. Alle voorstellen om antennes bij te plaatsen zijn 
welkom onder de voorwaarde dat men deze zelf plaatst en verwijderd.  
Geef jezelf op voor deelname bij Frans, zijn e-mail adres is pc2f (AAN) veron.nl!  
 
 
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  
41 punten (stand per 2 februari 2012).  
In 2011 eindigde Amersfoort op de 14e plaats (668 punten), in 2010 op de 17e plaats  
(458 punten), in 2009 op de 21ste plaats (319 punten) en in 2008 op de 26ste plaats  
(176 punten). We hebben dus de stijgende lijn in het klassement nog steeds te pakken. 
 



 

3/4 

IN MEMORIAM 

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 

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. 
 
 

 
 
GEZOCHT VIER JONGE ZENDAMATEURS EN TEAMLEIDER (M/V) 
Komende zomer zal van 19 tot en met 26 augustus Youngsters On The Air Belgium-The 
Netherlands 2012 plaatsvinden. Dit is in opvolging van het evenement van afgelopen 
zomer in Roemenië. Gedurende deze week zullen 10 teams uit verschillende Europese 
landen deelnemen. Een team bestaat uit 4 zendamateurs tussen de 18-25 jaar en een 
teamleider.  
Deze week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme staan zoals: 
contesten, presentaties, bezoeken aan o.a. radio stations en nog veel meer. Locatie van 
het evenement is Eeklo in België wat niet ver van de Nederlandse grens is. 
Aan de deelnemers wordt enkel een bijdrage gevraagd van 30% van de reiskosten plus 
een bedrag van €50. Het grootste gedeelte zal gefinancierd worden door  het Youth in 
Action programma van de Europese Commissie. 
Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie naar: Lisa Leenders 
pa2ls (AAN) veron.nl  
Bij voorkeur heeft de teamleider een leeftijd boven de 25 jaar. 
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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). 
 
 
't GERUIS 
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar digitaal, 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/alginfo2012.pdf). Alle nummers van 't 
Geruis 1974 t/m 2012 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. 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". 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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