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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 134 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van  
12 april en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
APRIL - lezing  
Vrijdag 12 april is er een lezing door Henk Warnitz (PA3ESB) 
over “Antennes die echt werken”!  
Wie wil dat niet; een antenne die doet wat je wilt. Na jaren van 
experimenten, samen met Gerard (PA0BUR), brengt Henk 
(PA3ESB) ons hier een stuk dichter bij! Deze avond vertelt hij 
niet alleen van het succes, maar ook zijn ervaringen op de grens 
(of was het de kloof?) van theorie en praktijk. 
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3,  Amers- 
foort; vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst). 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
MEI - lezing 
Vrijdag 10 mei is er een lezing "SDR in praktijk" door Gerard van Buuren (PA0BUR). 
  
 
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
Op vrijdag 8 maart 2013 hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse huishoudelijke 
vergadering. In totaal waren 36 afdelingsleden aanwezig. Tijdens de huishoudelijke 
vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en  
de plannen voor het komende jaar uiteengezet.  
In het bestuur zijn een aantal wijzigingen: Hilde (PA3EKW) heeft er na vele jaren als 
bestuurslid en voorzitter actief te zijn geweest voor gekozen om te stoppen met het 
bestuurswerk. Als vereniging zijn we haar veel dank verschuldigd voor het werk dat zij  
de afgelopen jaren heeft verricht. Ron (PA3DAM) is vanwege zijn gezondheid gestopt  
met het bestuurswerk. Ook hij heeft de afgelopen jaren meer dan zijn steentje bijgedragen 
aan het wel-en-wee in de afdeling. We zijn blij te kunnen melden dat beide amateurs actief 
zullen blijven binnen de afdeling.  

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort - nummer 134 - april 2013 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
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Tot het bestuur zijn toegetreden: Frans (PC2F) en Willem (PD0WVD). Hieronder zullen zij 
zich verder aan u voorstellen. Binnen de nieuwe bestuurssamenstelling zal Frans de 
voorzittersrol op zich nemen.   
          
Per maart 2013 bestaat het voltallige bestuur uit: Frans (PC2F) voorzitter  
      Gert (PA2LO)  secretaris  
       Roel (PB0ACU)  penningmeester  
      Adriaan (PA1LIO)  vice-voorzitter  
      Eddy (PA0RSM) tweede secretaris  
      Edwin (PA3EDL)     
     Willem (PD0WVD)    
             
Tijdens de huishoudelijke vergadering zijn ook de VR-voorstellen besproken. De afdeling 
zal op 13 april a.s. vertegenwoordigd worden door Rient (PA3GXP), Adriaan (PA1LIO), 
Hilde (PA3EKW) en Gert (PA2LO). 
             

 
 
foto midden: Hilde (PA3EKW) overhandigt de bestuurshamer aan Frans (PC2F); foto rechts: ons nieuw bestuurslid 
Willem (PD0WVD) 

 
 
BESTUURSLID FRANS DE BLES (PC2F EX: PE1IWS) STELT ZICH VOOR 
Frans de Bles (PC2F ex: PE1IWS) is sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van de VERON 
afdeling Amersfoort, graag stelt hij zich aan u voor: 

 
“Ik ben 52 jaar, getrouwd en heb twee puber zoons 
op de middelbare school. Ik woon sinds 1995 in de 
nieuwbouwwijk Nieuwland in Amersfoort. In 
tegenstelling tot vele amateurs heb ik van mijn hobby 
niet mijn werk gemaakt en heb chemie gestudeerd in 
Utrecht. Na jaren werkzaam te zijn geweest als 
onderzoeker ben ik nu al ruim 20 jaar werkzaam bij 
een waterschap als beleidsadviseur 
(waterkwaliteitsspecialist). Eind jaren zeventig kwam 
ik met de radio hobby in aanraking via de 11 meter, 

maar al snel kwam ik er achter dat er meer was en kocht ik bij Joep Sterke in Huizen een 
Yaesu FRG7 ontvanger voor de korte golf. Hiermee heb ik enige jaren met veel plezier 
naast allerlei wereldomroepen ook de radioamateurs beluisterd (SSB). Na wat zelfstudie 
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heb ik in november 1982 met goed gevolg examen gedaan voor de C-machtiging (in de 
Jaarbeurs Utrecht). In januari 1983 kreeg ik van de PTT de roepletters PE1IWS 
toegewezen, toen al was ik weg van DX-en, contesten, speciale modes als meteorscatter 
op 2 m en werken via de OSCAR 9 en 10. In die jaren ben ik enige tijd ook secretaris van 
de VERON afdeling Centrum geweest en was hoofdredacteur van het afdelingsblaadje. Na 
jaren van uiterst intensief amateurschap en veel zelfbouw heb ik in 1988 de microfoon aan 
de wilgen gehangen en ben voor verdere studie en mijn carrière gestopt met de hobby. In 
1997 zag ik dat in Hoogland de scouting mee deed aan de JOTA, maar enkel op 2 m. Ik 
was nog in het bezit van een TS440SAT uit de 80-er jaren (gebruikt voor transverters voor 
de hogere banden) en heb aangeboden ook op HF mee te doen. Toen is het vuur weer 
opgelaaid en heb ik in november 2007 mijn oude call voor de huidige call PC2F omgeruild. 
Ben thuis op zolder met een waslijn van Sorbo en QRP vermogen (i.v.m. RFI op o.a. mijn 
eigen DECT telefoons) aan het werk gegaan op de HF banden: SSB, CW en eerder ook 
RTTY en PSK. Na al enige jaren weer radioactief te zijn en ook deelnemer aan contesten 
o.a. PACC voor de afdeling Amersfoort in Bunschoten vond ik de tijd rijp ook weer wat 
energie in de vereniging te stoppen en heb mij aangemeld als bestuurslid en als kandidaat 
voorzitter. Ik hoop samen met de andere bestuursleden van de afdeling Amersfoort een 
steentje aan het in stand houden en liefst nog laten groeien van het ledental van onze 
afdeling te kunnen bijdragen. Ik besef mij dat in de huidige moderne tijd van internet, 
mobieltjes, videogames het een lastige opgave is, maar het in stand houden van het 
gedachtegoed van de VERON: Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 
Nederland, hoop ik wel te kunnen waarmaken! 
Heeft u vragen, suggesties of ideeën stel ze me gerust, want samen moeten we onze 
hobby in leven houden. 
 
73, Frans (PC2F)” 
 
 
BESTUURSLID WILLEM VAN DIJK (PD0WVD) STELT ZICH VOOR 
Willem van Dijk (PD0WVD) is sinds dit jaar een van de nieuwe bestuursleden van de 
afdeling Amersfoort, graag stelt hij zich aan u voor: 

 
“Ik ben 51 jaar, zo’n 26 jaar getrouwd en heb drie ‘volwassen’ 
kinderen die niet meer thuis wonen. Zoals veel amateurs heb ik 
na een tijd op de 11 meter te hebben gezeten in 1986 toch een 
‘D’ licentie gehaald. Die is omgezet in een N(ovice) licentie, waar 
je toch al aardig wat mogelijkheden mee hebt. Vanuit thuis werk 
ik met een Hyendfed antenne en ben daarmee QRV op 10, 20 
en 40 meter. Ook heb ik daar een rondstraler voor de 2 meter en 
70 cm. Ik ben onder andere QRV met PSK, RTTY en D-Star. 
Verder ben ik weer begonnen om het morse te leren en zodra ik 
de letters en cijfers kan nemen, wil ik het seinen gaan leren bij 
ons clubstation PI4AMF. De laatste tijd ben ik regelmatig te 
vinden bij PI4AMF tijdens contesten: erg leuk om met een hele 
grote antenne veel verbindingen te maken. 

Ik heb me opgegeven als bestuurslid, omdat het me leuk en leerzaam lijkt om een steentje 
bij te dragen aan de afdeling. Vragen? Stel ze me gerust, of ze nu over onze geweldige 
hobby gaan of over iets anders! 
 
73, Willem (PD0WVD)" 
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VOSSENJACHT  
Zondag 14 april is er een vossenjacht op 80 meter (spoetnikjacht), dat is de eerste zondag 
na de VERON afdelingbijeenkomst van 12 april 2013. Ook niet leden, maar radio 
geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom. 
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats (kaartcoördinaten 52°5'35.47" N en 
5°21'45.13" 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 
40 meter links af is de parkeerplaats. Dit is de eerste parkeerplaats in verband met be-
schikbaarheid van plaatsen van auto's. 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 12.30 uur start 13.00 uur-13.30, 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: een werkend 80-meterband ontvanger met goede batterij, 
liniaal en kompas. Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor die geen ontvanger heeft. Voor 
de jagers is er na de vossenjacht koffie en thee.  
Het streven is om de door ons georganiseerde vossenjacht door te laten gaan. Echter er 
zijn weersomstandigheden waarbij je kunt stellen laat het nu maar overgaan.  
Enkele criteria die wij hanteren zijn: 
- Indien de wind sterkte ≥ 9 Beaufort is.  
- Bij hevige regen en sneeuw. 
- Bij ijzel- en gladheidvoorspelling. 
- Een weer alarm is afgegeven met een advies van thuis te blijven. 
- Of bij twijfel eventueel te bellen met Rient (PA3GXP), telefoon 06–22515383.  
Doel: voor ieder een prettige jacht, voor beginner en ervaren jager! Ook voor die het 
organiseren willen allen graag gezond weer thuis komen. 
Tot ziens en een goede jacht bij de radiovossenjacht op zondag 14 april 2013. 
 
Vossenjachtcommissie Amersfoort (Rob (PA0KEL), Henny, Rient (PA3GXP)  
en Maurice (PA3HHT)) 
        
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg. 

 
 
KOMT U OOK NAAR DE BBQ VAN AANSTAANDE JUNI, U KUNT ZICH NU OPGEVEN  

Vrijdag 14 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, waarvoor u een uitgebreide BBQ 
en 4 drankjes krijgt. De overige drankjes zijn tegen clubprijzen 
verkrijgbaar.  
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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. U opgeven voor de BBQ kan bij 
onze penningmeester, die tevens verzoekt om ter bevestiging van uw aanmelding uw 
bijdrage over te maken.  
 
 
PH600NYK ACTIEF VANAF 27 MAART  

Op 27 maart 2013 is het 600 jaar geleden dat de stad Nijkerk 
stadsrechten ontving. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit 
worden er in Nijkerk diverse activiteiten georganiseerd. 
Tussen 27 maart en 15 april zullen regelmatig de bijzondere 
roepletters PH600NYK in de lucht zijn. De ‘luchtvaartprefix’ PH 
verwijst hier naar het baken NYK dat tot enige jaren geleden nabij 
Nijkerk vliegtuigen naar Schiphol leidde. 
Het oude baken lag tussen Putten en Nijkerk op de coördinaten 
52N13’55″en 05E31’34″. Het was een zogenaamde Non 

Directional Beacon op de route NYKE. Het zond de letters “NYK” uit op 326 kHz en had 
een bereik van 25 NM op een hoogte van 1500 feet. Sinds 1997 komt het baken niet meer 
in luchtvaartdocumenten voor. 
Vandaag de dag is nabij deze bakenlocatie wel het (virtuele) waypoint NYKER aanwezig 
op de coördinaten 52N230278 en 05E528889. (www.opennav.com/waypoint/NL/NYKER). 
In de Arkemeenpolder staat nog een ander antennemastje. Dat lijkt op een VHF radiopeiler 
(geen zender), zo een die ook rechts naast de kop van de runway 23 van Lelystad Airport 
staat.  QSL via eQSL, LOTW of bureau. 
 
 
ULTRASOON REINIGINGSBAD BIJ PI4AMF  
Het clubstation is verrijkt met een prachtig ultrasoon reinigingsbad door Koos (PA3BJV). 
Het bad is voor iedere bezoeker van het clubstation vrijelijk te gebruiken.  
Echter: 
-  gelieve geen bijtende vloeistoffen te gebruiken in het bad; 
-  na gebruik dient u het apparaat zelf weer te reinigen; 
-  het apparaat is kortstondig te lenen na registratie bij een beheerder van 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. 
 
 
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 afdelings-
competitie is het doorgeven van het aantal gemaakte verbindingen voldoende. 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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Binnen onze afdeling geven, naast het clubstation PI4AMF, op dit moment 11 individuele 
amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort staat  
dankzij hun opgave op dit moment op de 10e plaats in het klassement met een totaal  
van 295 punten (stand per 6 april 2013).  Met slechts 25 verbindingen in een contest 
behaalt u al een punt voor de afdelingscompetitie. Doet u ook mee? Meer informatie over 
de VERON Afdelingscompetitie vindt u op http://www.afdelingscompetitie.nl. 
 
 
VAM  (VERON Amersfoort Maandag(activiteiten)avond)  
Elke maandag is er een VAM-avond in Bunschoten (Haarbrug 
10-B) (zie voor info over vakanties en andere activiteiten vanuit 
Bunschoten ook onze homepage, http://www.pi4amf.nl en 
http://twitter.com/pi4amf). 
 
 
't GERUIS 
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar via e-mail, deze is alleen op aan-
vraag bij de secretaris op papier verkrijgbaar, n.l. een nummer met de stukken voor de 
huishoudelijke vergadering in maart.  Verder kunt u via onze homepage een speciaal 
nummer downloaden met adressen en algemene informatie over onze afdeling. Alle 
nummers van 't Geruis 1974 t/m 2013 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 / 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). 
 
 
QSL-KAARTEN 
Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. U kunt op: 
http://www.nl5557.nl of onze homepage 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/alginfo2013.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
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