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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 126 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 juni en 
andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
JUNI 
Vrijdag 8 juni is er vanaf 18.30 uur de afdelings-BBQ op  
het clubstation PI4AMF in Bunschoten-Spakenburg  
(Haarbrug 10-B). 
Om een goede en gezellige barbecue te organiseren is het van 
groot belang dat u tijdig kenbaar maakt dat u hieraan deel wilt 
nemen, dit in verband met de te bestellen vleesschotels en dranken. Voor deelname wordt 
een eigen bijdrage gevraagd van slechts 12,50 Euro per persoon (kinderen tot 16 jaar half 
geld), waarvoor u een uitgebreide BBQ en 4 drankjes krijgt. De overige drankjes zijn tegen 
clubprijzen verkrijgbaar. Over het weer hoeft u zich ook geen zorgen te maken, er is droog 
weer besteld en bij regen en donder zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om u een 
gezellig, warme en droge avond te bezorgen. 
Het meenemen van 1 (betaalde) introducé is toegestaan. 
 
JULI EN AUGUSTUS - geen bijeenkomst 
 
SEPTEMBER  
Vrijdag 14 september is de eerste bijeenkomst na de vakantiestop, zoals gebruikelijk is er 
dan onderling QSO en eventueel vakantie lichtbeelden. 
 
 
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 meet-
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instrumenten. Een aantal van die meetopstellingen had Hans meegenomen. Hij liet ons 
onder andere de mogelijkheden voor videometingen zien.  
Om 22.00 was "het lesuur" voorbij en konden de bezoekers – gelukkig zonder huiswerk-
opdracht – verder met onderling QSO. 
 

 
 
 
VELDDAG 2012 
Dit jaar organiseren enkele leden van de VERON afdeling Amersfoort op 2 en 3 juni 2012 
een velddag in Achterveld. Een ieder is welkom hier aan deel te nemen. Het adres is 
Hessenweg 126 A. Overnachten is uiteraard geen enkel probleem. Dit kan in uw eigen 
meegenomen tent of caravan. Ook zal er een gemeenschappelijke tent zijn waar men een 
veldbedje kan plaatsen. Vraag voor een beschikbare plek in de tent om meer informatie bij 
de organisatie. Ook zal er traditiegetouw weer een BBQ op zaterdagavond zijn waaraan u 
kunt deelnemen. U dient zelf te zorgen voor de andere maaltijden die u wenst te nuttigen. 
Drank kunt u kopen in de bar van de eigenaar van het land waar wij te gast zijn. De kosten 
voor deelname aan de velddag bedragen 20,- Euro (inclusief de BBQ). Voor vragen over 
de velddag kunt u terecht bij Edwin (PA1EDL), PD0ZRY en Raphael (PD0RAF). 
 
 
ATV ACTIVITEITEN WEEKEND, OOK WEL CONTEST GENOEMD 

Op zaterdagavond 9 juni begint de ATV-contest 
weer om 20.00 uur (locale tijd) en eindigt op 
zondagmiddag 10 juni om 14.00 uur (locale tijd) is 
hij weer afgelopen. Er hoeft geen log ingestuurd te 
worden (mag natuurlijk wel), alleen getallen ver-
zenden of bekijken. In de afdeling zijn meerdere 
stations actief, op zondag ook weer /P(ortabel). 
Diverse /P stations hebben al het e.e.a. getest bij 
de Molendag, waar Tjalling (PE1RQM) ATV-
demonstraties verzorgde. Heb je belangstelling 

voor ATV en weet je niet hoe te beginnen, kijk dan hier. Of informeer bij andere ATV-ers in 
de regio, die buiten de contest regelmatig te vinden zijn op 144.7625 MHz. Kan je al iets 
met ATV (zenden of ontvangen) luister dan tijdens de contest op 144.750 MHz.  
 
Chris (PA3CRX) 

http://www.pi6ats.nl/starter.htm


 

3/6 

VOSSENJACHT 
Zondag 10 juni is er weer een vossenjacht (vossen/spoetnikjacht) op de 80 meterband, dat 
is de eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 8 juni 2012. Ook niet leden, 
maar radio geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.  
Het is weer tijd voor een vossenjacht. De indruk is dat de populatie is toegenomen. Hoe 
groot hij nu is, is niet bekend. Er lopen enkele volwassen vossen met een koppel jongen 
rond! 
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 
2,5 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 80 meterband ontvanger met goede batterij. Enkele ontvangers 
zijn beschikbaar voor wie geen ontvanger heeft. Voor de jagers is er na de vossenjacht 
koffie en thee.  
Tot ziens en een goede jacht bij de radio-vossenjacht op zondag 10 juni 2012. 
 
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
 
GEZOCHT VOOR ÉÉN DAG: VOORVERSTERKER EN 2 METER YAGI  
Op zondagmiddag 10 juni organiseert de publiekssterrenwacht Schorhorst een radio Event 
op de sterrenwacht, Schothorsterlaan 27 (landgoed Schothorst). Een van de activiteiten is 
het ontvangen van Meteorscatter op 143.050 MHz in SSB van het radarstation in Graves in 
zuid Frankrijk. Voor deze gelegenheid hebben wij een FRG9600 aangeschaft, omdat de 
meeste 2 meter sets met SSB niet lager komen dan 144.000 MHz. Om de gevoeligheid 
nog verder op te voeren zoeken we nog een 2 meter voorversterker met BF981 of soort-
gelijke front-end en een 2 meter yagi met 5-9 elementen. We doen het nu met een 
weersatelliet yagi, maar die is afgestemd op 137 MHz, maar dus wel te laag in frequentie. 
Voor meer informatie kijk dan hier.   
Amateurs die de publiekssterrenwacht kunnen helpen, kunnen contact opnemen met Marc 
Wolf (marc @ publiekssterrenwacht.nl) of bij Andries Boone (PA0ABY). 
 
 
BLACK TROUSERS HAMRADIO EVENT 2012 
Na een succesvol Black Trousers Hamradio Event in 2011 durven we het aan om dit jaar 
hier een vervolg op te geven. De datum waarop het Event staat gepland is vrijdag 15 en 
zaterdag 16 juni.  
Op vrijdag 15 juni starten we om 9.00 uur met het opbouwen van de tent. Evenals vorig 
jaar is er stroomvoorziening nodig en meubilair. Natuurlijk dienen zendamateurs ook niet te 
ontbreken. Ook is er gelegenheid genoeg om een tentje op te zetten. 

http://www.publiekssterrenwacht.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2012/06/10/211/73%7C74/thema-middag-radio-en-radioastronomie-voor-de-jeugd.html
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Op zaterdagmiddag zal er een BBQ worden gehouden (info en aanmelden hiervoor via 
pe1ngm @ planet.nl) . De kans dat het weer beter meewerkt is groter wanneer we het nu 
doen net voor de vakanties dan in de herfst.  
 
Andries (PE1NGM) 
 
 
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) 
 

 
 
 
23 CM REPEATER PI6AMF 
Jan (PD0AUQ) en ik zijn naar de repeaterlocatie geweest voor de 23 cm repeater 
(PI6AMF). Deze heeft volgens enkele gebruikers een weg vallend audio- en ontvanger-



 

5/6 

gevoeligheid. Aan de ingang van de ontvanger is wat uitgewisseld om mogelijk vast te 
kunnen stellen waar we een volgende keer verder moeten gaan met zoeken indien het 
weer optreed. Ook is gekeken naar het herhaaldelijk in- en afschakelen van de repeater, 
daarvoor is het sub audio geactiveerd. Nu is 88,5 Hz nodig om de ontvanger open te 
drukken en te houden. De zender zendt ook 88,5 Hz uit dit is ook ingesteld. Hopelijk is nu 
het frequent in- en uit schakelen definitief verholpen. Bij onregelmatigheden van PI6AMF 
dan verneem ik dit graag via PA3GXP @ veron.nl. Gebruikers succes en veel plezier met 
het gebruik van de installatie.  
 
Rient (PA3GXP) 
 
 
GEZOCHT MEDEWERKERS RADIOKAMER AVIODROME 
Wim (PA0JEB) deed vrijdag 13 april tijdens de afdelingsbijeenkomst een oproep om als 
vrijwilliger de Radiokamer te bemannen van het Aviodrome. Het Aviodrome in Lelystad is 
sinds 28 april weer open en dus gaan ze ook weer door met de Radiokamer PI9ADL. Voor 
de nieuwe opzet c.q. doorstart van PI9ADL hebben ze plaats voor operators die de 
bezoekers tekst en uitleg kunnen geven over het gebruik van radiocommunicatie in de 
luchtvaart van toen (1930) tot en met heden. 
 
Voor vrijwilligerswerk in de Radiokamer is het volgende van toepassing: 

•  geldige amateur zendlicentie 
•  ervaring met CW 
•  geduld om met kinderen om te gaan 
•  door Aviodrome/Libéma als vrijwilliger geaccepteerd 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacob (pa3fye @ veron.nl) en Wim (pa0jeb @ 
veron.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 @ veron.nl). Bij voorkeur heeft de teamleider een leeftijd boven de 25 jaar. 
 
 
VAKANTIE NET 
Wilt u tijdens de vakantie verbinding maken met het thuisfront of met andere vakantie-
gangers, luister dan eens uit op 7.070 kHz en 14.275 kHz +/- QRM. 
Tijden (in hoofdzaak) 08.00 UTC en 19.00 UTC, maar tussentijdse wijzigingen zijn 
mogelijk. 
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VERON-AFDELINGSCOMPETITIE 
De VERON-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 19e plaats in het klassement met een totaal van 216 
punten (stand per 31 mei 2012).  
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. 
 
 
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 
Van ons afdelingsblad 't Geruis/Convo/Gagelnieuws zijn wij nog op zoek naar de volgende 
nummers:  
Gagelnieuws: van deze hebben wij van de jaren 1974, 1975 en 1976 geen omslag.  
Convo / 't Geruis: 1979 - maart / 1980 - maart, december / 1990 - januari, maart, april / 
1991 - mei / 1992 - februari / 1993 - februari / 1996 - september. 
Wie heeft deze nummers. U kunt hierover contact opnemen met Frank van Hamersveld 
(PA3DTX) (pa3dtx @ 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 @ veron.nl). 
 
 
PS  - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden. 
BCC - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis". 
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