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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 129 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van  
9 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 van courante radio-amateurspullen 
Vrijdag 9 november is er een verkoping van courante radio-
amateurspullen. U kunt dus vast beginnen om uw shack of 
hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet meer gebruikt (en 
waarvan u denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken) 
uit te zoeken en mee te nemen naar deze avond.  
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. 
Onze veilingmeester bepaalt voor de verkoping welke kavels er onder de hamer komen. 
Wij hopen op deze avond veel courante radio-amateur artikelen te zien. 
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3, Amersfoort; 
vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst). Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
DECEMBER – kerstbijeenkomst 
Vrijdag 14 december is er weer de jaarlijkse familieavond in kerstsfeer. 
 
 
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 

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort -  nummer 129 - november 2012 

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


 

2/5 

“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) 
 
 
VOSSENJACHT  
Zondag 11 november is er een vossenjacht op 2 meter (FoxOring), dat is de eerste zondag 
na de VERON afdelingbijeenkomst van 9 november 2012. Ook niet leden, maar radio 
geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom. 
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats (kaartcoördinaten 52° 5.605’ N en 5° 
22.074’ O) aan de Treekerweg. Let op: alleen te bereiken via de N227. Route beschrijving:  
Via A28: Neem afslag 5, richting Doorn is de N227 (Doornseweg), op kruispunt bij het 
Pannenkoekenhuis Bergzicht¹), hier tegenover de weg in rijden en na circa 400 meter links 
af is de parkeerplaats. Via A12 vanuit Utrecht afslag 21 Maarn, richting Amersfoort is de 
N227 na 2.8 km¹) rechtsaf. Via A12 vanuit Arnhem afslag 22 richting Amersfoort N226. Bij 
Woudenberg rotonde ¾ rond richting Zeist N224. Na 4 km rechtsaf (kruising) de N227 
richting Amersfoort na 600 m¹) rechtsaf. 
Voor de start moet de naam, call of nl-nummer op de startkaart worden gezet. 
Aanmelden/inschrijven vanaf 13.00 uur start 13.30 uur, maximale looptijd/zoektijd 2 uur. 
Het te lopen traject is goed begaanbaar. Ook is het een jacht geschikt voor beginnende 
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vossenjagers. Mensen die wel een ontvanger hebben en deze eens willen proberen, 
helpen wij graag.  
Na de start is om 14.00 uur een thuisbaken met de letters “MO” in morse actief, zodat het 
terug vinden van start en finish voor de verdwaalde jagers eenvoudig is. De frequentie van 
thuisvos is 144.900 MHz.  
Lopen mag alleen over paden en wegen. 
Belangrijk om mee te nemen: een werkend 2-meterband ontvanger met goede batterij. 
Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor die geen ontvanger heeft.  
Voor de jagers is er na de vossenjacht koffie en thee. Tot ziens en een goede jacht, bij de 
radiovossenjacht op zondag 11 november 2012. 
 
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg. 
 
 
WEBSITE PI4AMF VERVALT 
De website heeft jaren meegelift op een server die is komen te vervallen, daarmee vervalt 
ook deze website. De server in de lucht houden voor alleen PI4AMF is veel te kostbaar. 
Inmiddels hebben we een andere server gevonden waar we terecht kunnen, maar daarop 
kunnen we de huidige site niet op kopiëren. De techniek op de achtergrond is dermate 
verouderd dat we genoodzaakt zijn een nieuwe website te bouwen. We zullen natuurlijk 
proberen de oude informatie te behouden als daar een mogelijkheid voor is.  
De nieuwe website zal een andere rechtenstructuur krijgen waardoor meerdere (aan-
gewezen) personen zelf artikelen kunnen toevoegen. Hierdoor hoeft men niet alles  
aan de webmaster aan te leveren. Iets wat al moeilijk ging, omdat het e-mail adres 
info@pi4amf.nl niet meer functioneerde door het afschakelen van de mailserver. Ook het 
uiterlijk van de website zal volledig veranderen. Een nieuwe website betekend een nieuwe 
“look & feel”. Dit is altijd even wennen als je jaren lang een bepaalde site met hetzelfde 
uiterlijk hebt bezocht.  
Het bouwen van een website kost heel erg veel tijd van heel veel mensen. Aangezien de 
website door vrijwilligers gebouwd moet worden kan dit enkele weken tot maanden in 
beslag nemen voordat de nieuwe website volledig productieklaar is. Bedankt voor het 
bezoeken van pi4amf.nl en we zien u graag terug op onze nieuwe website.   
Voor info en (e-)QSL kunt u ook kijken op onze site onder PI4AMF. 
 
 
BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide 
collectie CD's en DVD's. Een lijst met titels vindt u hier. Ideaal voor de zelfbouwer, maar 
ook een unieke gelegenheid om een avondje gezellig naar een dvd te kijken over een van 
de vele DX-pedities die door radio-amateurs zijn gemaakt. 
  
 
REGIONALE BIJEENKOMST 
Op maandag 29 oktober werd de regionale bijeenkomst gehouden in Apeldoorn. Het doel 
van deze jaarlijkse bijeenkomst is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de 
afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Vanuit het hoofdbestuur waren 
Bram van den Berg (PB0AOK) en Peter de Bruijn (PA3CWS) aanwezig. De afdeling 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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Amersfoort was aanwezig met drie personen: Hilde (PA3EKW), Eddy (PA0RSM) en Gert 
(PA2LO). 
Verschillende onderwerpen passeerden de revue. Uitgebreid aandacht was er voor het 
VAS. Dit is het nieuwe VERON administratiesysteem waar alle leden in 2013 toegang toe 
zullen krijgen. Ook werd er stil gestaan bij de mogelijkheid tot het afleggen van morse-
examens in België die i.s.m. de VERON georganiseerd worden. Inmiddels hebben zich 5 
kandidaten aangemeld en er is nog ruimte voor meer kandidaten.  
Een uitgebreide discussie is gevoerd over het mogelijk weer openstellen en heruitgeven 
van de PA0-calls. Over of, en zo ja onder welke voorwaarden, de PA0-call weer beschik-
baar zullen komen, is nog geen duidelijkheid; op dit moment onderzoekt het HB alleen hoe 
hier over gedacht wordt.  
De afdeling Twente heeft aandacht gevraagd voor het antennebeleid dat de gemeente 
Enschede wil gaan invoeren. Een beleidsnotitie waarover de gemeenteraad nog moet 
beslissen, stelt voor om niet langer antennemasten toe te staan in de stad. Inmiddels 
hebben de VERON en VRZA gezamenlijk een 38 pagina’s dikke zienswijze op de beleids-
notitie verzonden aan de gemeente Enschede. Hopelijk helpt de input van de vereniging 
om te voorkomen dat een antennemastverbod in Enschede werkelijkheid wordt.  
Naast de besproken onderwerpen was de bijeenkomst ook weer een mooi moment om 
oude bekenden uit andere afdelingen te spreken. Onder het genot van een flesje prik of 
iets sterkers werd dit dan ook uitgebreid gedaan. Volgend jaar zal de regionale bijeenkomst 
wederom in Apeldoorn worden gehouden. Heb je onderwerpen die je graag in de bijeen-
komst besproken wil hebben? Geef ze dan door via één van de afdelingsbestuursleden. 
 
 
CW-EXAMEN DOEN? GEEF JE OP VOOR 1 JANUARI 2013! 
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 grond-

gebied 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 januari opgeven via Remy F.G. 
Denker (PA3AGF), dit kan per e-mail pa3agf (AAN) veron.nl. 
 
 
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. 
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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 390 punten (stand per 4 november 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), onze homepage en 
http://twitter.com/pi4amf). 
 
 
'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). Heeft u een bericht/artikeltje voor in 
de volgende nieuwsflits dan kunt u dit ook opsturen naar dit e-mailadres. 
 
 
PS  - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden. 
BCC - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis". 
 

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