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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 127 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van  
14 september en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
SEPTEMBER - onderling QSO en vakantie lichtbeelden 
Vrijdag 14 september is de eerste bijeenkomst na de 
vakantiestop, zoals gebruikelijk is er dan onderling QSO en 
eventueel vakantie lichtbeelden. 
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. 
 
OKTOBER - lezing “de Amersfoortse Repeater's” door de AMF relaiscommissie 
Vrijdag 12 oktober gaan we iets vernemen 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. Kortom een lezing die velen zal 
interesseren als gebruiker van “AMF”. 
 
 
EXCURSIE NAAR RIJKE ZENDGESCHIEDENIS NOZEMA 
Op zaterdag 15 september 2012 organiseert de VERON afdeling Amersfoort een excursie 
naar het Omroep Zender Museum. Het museum in een bunker in Lopikerkapel, vlakbij de 
grootste kerstboom van de wereld, schuilt het best bewaarde geheim van onze 
omroepgeschiedenis. In het Omroep Zender Museum probeert een tiental vrijwilligers een 
deel van het telecommunicatie erfgoed te behouden. 
De Gerbrandytoren, de zendmast die beter bekend is als de reusachtige kerstboom bij 
Lopik, is al van veraf een markant baken aan de horizon. Vrijwel onbekend is de bunker die 
een paar honderd meter verderop staat, naast een gebouw van KPN Broadcast Services. 
Daar, achter dikke muren en verstopt onder een kunstmatig heuveltje, is het Omroep 
Zender Museum gevestigd. De bunker, die dateert uit jaren ’70, toen de Koude Oorlog nog 
lang niet voorbij was, moest een atoomaanval kunnen doorstaan, compleet met eigen 

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort -  nummer 127 - september 2012 

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


 

2/7 

water- en elektriciteitsvoorziening en alles wat verder nodig was om een aantal mensen 
wekenlang afgesloten van de buitenwereld te laten overleven. 
Aan de excursie kunnen maximaal 12 deelnemers deelnemen. Het bezoek aan het 
Omroep Zender Museum bestaat uit een introductie gevolgd door een rondleiding van 
zeker twee uur. Het museum is normaal alleen op afspraak te bezoeken en daarmee is de 
groepsexcursie dus een unieke kans. De collectie bestaat in hoofdzaak uit foto’s, films, 
documenten en technisch materiaal, zoals lampen, meetapparatuur en uiteraard zenders. 
Het hart van de collectie is toch de techniek. In enkele kamers in de bunker staan 
stellingkasten vol oude lampen en andere onderdelen van zenders, meetapparatuur, de 
zenders zelf en wat ontvangtoestellen. 
 
Samengevat: 
Wat: excursie Omroep Zender Museum 
Wanneer: zaterdag 15 september, aanvang 13.30 uur 
Waar: Biezendijk 5, 3412 KB Lopikerkapel 
Hoe: eigen vervoer (verzamelen bij PI4AMF in Bunschoten) 
Deelnemers: maximaal 12  
Kosten: geen 
 
Deelnemen? 
Aan deze excursie kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. U kunt zich opgeven voor 
deze excursie via de secretaris (pa2lo @ pa2lo.com). Voor de excursie geldt: vol = vol. 
 
 
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.  
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CW-EXAMEN DOEN? GEEF JE OP VOOR 1 OKTOBER! 
Dit jaar is er op de VR een voorstel van onze afdeling aangenomen waarin aan het HB is 
gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om een andere 
‘examenroute’ te organiseren dan de huidige ‘België-route’.  
Het HB van de VERON heeft inmiddels overleg gehad met het BIPT en het bestuur van de 
UBA. Uit het overleg is het volgende naar voren gekomen: 
 
-  het BIPT accepteert alleen examenuitslagen van examens die op Belgisch  
 grondgebied zijn afgenomen; 
-  De UBA is bereid om een CW-examen te organiseren. Zij stelt echter een  
 minimumeis van vijf Nederlandse kandidaten.  
 
Het HB van de VERON is bereid om samen met de UBA een CW-examen te organiseren. 
Gelet op de eis van het BIPT kan dit examen niet in Nederland worden afgenomen; er 
wordt echter aan gewerkt om dit dicht bij de Nederlandse grens te laten plaatsvinden. 
Plaats en datum zijn op dit moment nog niet bekend. 
Kandidaten die CW-examen willen afleggen, en daarmee de aantekening "morse-included" 
op hun registratie kunnen verdienen, kunnen zich tot 1 oktober opgeven via Remy F.G. 
Denker (PA3AGF). Dit kan per e-mail pa3agf @ veron.nl. 
 
 
BEZOEK DNAT BAD BENTHEIM 2012 
Het laatste volle weekend in augustus is er 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 
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 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 
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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 45 DNAT u daar ook te mogen ontmoeten. 
 
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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) 
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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!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATV-CONTEST JUNI 2012  

Weinig ATV-stations waren actief, uit de afdeling een 
handje vol. Vakantie, feestjes... Condities bleken 
slecht. Ook de amateurs die erg laat naar bed gingen 
hadden relatief weinig verbindingen gemaakt. Op 
zondag prachtig weer voor het portabel werk op 6 cm, 
zoals haast traditiegetrouw 's morgens plaats vindt. Op 
de Doornse Kaap was het zelfs warm en werd door 
PA3CRX vrij soepel verbindingen gemaakt met Ruud 
(PE1POA), Ton (PE1BQE), Peter (PA3CWS) en van 
buiten de regio met Roel (PA1PAS/A). PA3CWS had 

nog overwogen eens een andere locatie te proberen, maar uiteindelijk wil je toch graag met 
wat meer zekerheid een verbinding kunnen maken. Als /portabel station ben je toch 
afhankelijk van stations die hebben laten weten mee te doen. De volgende ATV-contesten 
zijn in het tweede volle weekend van september en december. 
 
Chris van den Berg (PA3CRX) / (foto: PE1POA in de shack gezien op de Doornse Kaap) 



 

6/7 

IN MEMORIAM 
 

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 

VOSSENJACHT 
De eerste vossenjacht na de vakantie (FoxOring op 80 meter) is in oktober.  
 
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort 
 

27 MEGAHERTZ NOSTALGIE 
Vele huidige zendamateurs zijn ooit begonnen in de 70-er jaren op de 27 MHz. Het AM-
tijdperk, misschien zelfs SSB, later misschien overgestapt op de 22 kanaaltjes FM? TLC, 
Pony, Tenko, kanaaltje 9. Uit nostalgisch oogpunt heb ik de destijds door mij verkregen 
QSL-kaarten ingescand en op internet gezet. Direct kwamen er leuke reacties, zoals: "Ik 
zag mijn 27 Mc QSL kaart compleet met huisadres na bijna 38 jaar op het web terug." 
Kenmerkend voor de betreffende QSL-kaarten is dat het vaak "vodjes" waren, spel- en 
taalfouten bevatten, vaak niet eens zijn ingevuld. Vanwege het soms illegale karakter 
werden de kaarten vaak niet verstuurd, maar overhandigd (en dan dus niet ingevuld). 
Er zullen niet veel mensen zijn die de kaarten uit die periode hebben bewaard, maar ik heb 
al de toezegging dat er nog een stapeltje zal worden ingescand. Als er nog een paar 
mensen zijn denk ik dat we alle kaarten uit die periode wel gehad zullen hebben. Als je dus 
nog iets hebt dat interessant kan zijn, laat het dan even weten. Gezien de leuke reacties 
heb ik ook de destijds door mij bewaarde krantenknipsels op het web gezet.  
Bekijk het e.e.a. op de volgende link en voeg eventuele herinneringen toe. 
 
Chris van den Berg (PA3CRX), email: mijn_call @ casema.nl 

https://picasaweb.google.com/115186446014703640194/
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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 18e plaats in het klassement met een totaal van 295 
punten (stand per 9 september 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. Alle nummers van 't Geruis 1974 t/m 2012 vindt u hier. 
 
 
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". 
 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2012.pdf
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