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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 144 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van   
11 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 over "HyEndFed” draadantenne door Rob Maas 
  (PA3EKE) en Ron Kuijl (PA3RK) 
Vrijdag 11 april is er een zeer interessante lezing over een 
"HyEndFed” draadantenne. We krijgen alles te horen en zien 
over het ontstaan van de éénzijdig gevoede HyEndFed 
draadantenne, de werkingsprincipes en tips voor het gebruik.  
Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-
manager voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten.   
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 -  SOTA” (Summits on the Air - “pile-up in de bergen”) door Hans Smit (PA3FYG) 
Vrijdag 9 mei is er een lezing over "SOTA” (Summits on the Air - “pile-up in de bergen”) 
door Hans Smit (PA3FYG). Summits on the Air (SOTA) is een origineel idee van enige 
Britse zendamateurs om bergwandelen en amateurradio te combineren. Het werd in 2002 
gelanceerd en de SOTA internet database speelt een cruciale rol. Een ideaal proefveld 
voor portable apparatuur, QRP-werk en je conditie blijft op peil! 
 
 
VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
Vrijdag 14 maart is in de zaal van Sporthal Zielhorst de jaarlijkse Huishoudelijk 
Vergadering gehouden. Ongeveer 40 leden namen deel aan de vergadering en konden 
daarmee invloed uitoefenen op het beleid van de afdeling. Voorzitter Frans (PC2F) nam 
met de leden door wat in 2013 is gedaan en wat het bestuur voor 2014 in petto heeft. Ook 
de financiën van de afdeling werden besproken. De kascommissie bestaande uit Rient 
(PA3GXP) en Raphaël (PD0RAF) adviseerden, na controle van de financiële stukken, de 
penningmeester en daarmee het bestuur decharge te geven, waarmee de vergadering 
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instemde. Het bestuur moest afscheid nemen van twee leden: Adriaan (PA1LIO) en Edwin 
(PA3EDL), zij moeten op dit moment aan andere zaken voorrang geven. Gelukkig kan de 
afdeling rekenen op twee nieuwe, door de leden gekozen, bestuursleden: Maarten Bos 
(PA3EYC) en Jack van Ekeren (PD2J). Hoe de taken in het bestuur verdeeld zullen 
worden, zal binnenkort worden besproken.  
Tijdens de avond zijn ook de VR-voorstellen besproken. In tegenstelling tot andere jaren 
waren er dit jaar slecht een beperkt aantal te behandelen voorstellen. Desondanks werd er 
goed gediscussieerd en gefilosofeerd, met namen over de golfbeweging waarin onze 
hobby zich bevindt. Koos (PA3BJV) vertelde over de “bergen en dalen” waar we in het 
leven nu eenmaal mee te maken hebben, maar sloot af met één zekerheid: “na regen volgt 
zonneschijn”. Namens de afdeling zullen Hans (PE1KWH), Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) 
naar de VR in Apeldoorn gaan en de stemmen van Amersfoort kenbaar maken. Omstreeks 
22.30 uur werd de vergadering gesloten en was er tijd voor onderling QSO.  
 

 
 
 
DE NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR 
Jack van Ekeren (PD2J) 

Als vers bestuurslid van de afdeling stel ik me graag even voor: de naam 
is Jack, in 1965 geboren in Woerden. Sinds 2002 ben ik 
radiozendamateur. Mijn eerste call was PD2JVE, maar sinds 2006 ga ik 
als PD2J door het amateurleven. 
Op mijn QTH in Harderwijk heb ik beperkte ruimte voor antenne’s, de 
verhuurder laat een uitgebreid antennepark helaas niet toe. Desondanks 
lukt het om mijn hobby uit te kunnen voeren. Verbindingen maak ik het 
liefste met zo’n laag mogelijk vermogen. Met 3 watt verbindingen maken 

met VK of de USA geeft echt een kick! Naast het jagen op nieuwe DXCC’s ben ik ook een 
actieve contester, dat doe ik zowel in RTTY als in Phone. Binnen het bestuur zal ik me 
hardmaken voor het beheren en onderhouden van de afdelingsmaterialen.  
 
73, Jack (PD2J) 
 
Maarten Bos (PA3EYC) 

Mijn naam is Maarten met de roepletters PA3EYC, geboren en getogen 
in Spakenburg. Nu woonachtig in de mooie Arkemheenpolder tussen 
Nijkerk en Spakenburg.  
Begin 1980 begonnen met 27MC met een 22-kanaals (marc) bakkie. Dit 
begon al gauw te vervelen en heb me ingeschreven bij een D-cursus die 
gegeven werd in Hoogland. Aangevuld met zelfstudie uit het C-
cursusboek van de VRZA ben in het najaar van 1983 opgegaan voor het 
D- en C-examen. Voor beide geslaagd en ik kreeg de roepletters 
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PE1KDE. Na de morsecursus bij Koos (PA3BJV), gewoon bij hem in de flat aan de 
keukentafel, in het najaar van 1987 opgegaan voor het CW examen. Dit ging ook goed en 
kreeg de roepletters PA3EYC, daarna ging de morsesleutel in de kast en deed ik alleen 
Phone op de HF. 
Vanwege avondstudie (MTS en HTS Elektronica) was er geen tijd meer voor de hobby en 
begin jaren 90 verdween de HF-set in de doos. Echter het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en midden 2008 de hobby weer opgepakt. De HF-set had ik nog en een draad 
antenne was snel gespannen, daarna heb ik een uitschuifbare slankmast gebouwd en 
kocht een gebruikte FB33.  
Als herscholer weer deelgenomen aan de CW-cursus bij Koos, dit keer bij PI4AMF. 
De FB33 heeft ondertussen plaats gemaakt voor een 3el. SteppIR. Favoriete bezigheden 
zijn het jagen op DX en het maken van CW-verbindingen in de 30 meterband. Daarnaast 
doe ik in het weekeinde graag een paar uurtjes mee met een CW-contest om zo wat 
puntjes voor de afdelingscompetitie bijeen te sprokkelen. 
In mijn spaarzame vrije tijd vindt ik het ook leuk om wat met elektronica te prutsen. 
 
73, Maarten (PA3EYC) 
 
 
VOSSENJACHT 

Zondag 13 april is er een Piet Wakker Lentejacht op 80 meter, dat is de 
eerste zondag na de VERON-afdelingbijeenkomst van 11 april 2014. 
Ook niet leden, maar radio geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte 
welkom. De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats aan de 
Treekerweg.  
Let op alleen te bereiken via N227.  
Route beschrijving: Via A28: Neem afslag 5, richting Doorn is de N227 
(Doornseweg) op kruispunt bij ¹) Pannenkoekenhuis Bergzicht, hier 
tegenover de weg in rijden en na ca. 40 meter links af is de Parkeer-
plaats. Dit is, i.v.m. beschikbaarheid van plaatsen voor auto’s, de 1e  

P-plaats. Kaartcoördinaten 52°5’35.47”N en 5°21’45.13”O. 
Via A12 vanuit Utrecht afslag 21 Maarn, richting Amersfoort is de N227 na 2.8 km ¹) 
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 m ¹) rechtsaf. 
Voor de start moet de naam, call of nl-nummer op de startkaart worden gezet. Aanmelden/ 
inschrijven vanaf 12.30 uur, start tussen 13.00-13.30 uur, 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.  
Belangrijk om mee te nemen: een werkend 80-meterband ontvanger met goede batterij, 
liniaal en kompas mee brengen. Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor wie 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 windsterkte ≥ 9 Beaufort of meer is.  
- Bij hevige regen en sneeuw. 
-  Bij ijzel- en gladheidvoorspelling. 
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- Een weer alarm is afgegeven met een advies van thuis te blijven. 
-  Of bij twijfel eventueel te bellen met Rient (PA3GXP), GSM 06–22515383.  
 
Op het Landgoed Den Treek Henschoten mag lopen alleen over paden en wegen: 
-  Om bij de zender te komen is het loodrecht op het pad maximaal 5 meter van uit  
 het midden van het pad gemeten toegestaan het bos te betreden. 
-  De beheerder heeft bij overtreding van deze regel een tarief van 97 Euro 
   inclusief 7 euro administratie kosten. 
 
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 radio-vossenjacht op zondag 13 april 2014. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg. 

 
 
PI4AA KOMT WEER IN DE LUCHT 
De oude crew van PI4AA, de nationale VERON-nieuwszender, is gestopt met hun uit-
zendingen. De afdeling ’t Gooi heeft besloten om PI4AA in de lucht te houden. Daarvoor 
vragen zij ondersteuning in de vorm van medewerkers op verschillende aandachts-
gebieden:  - technisch 
  - redactioneel 
  - als presentator 
  - administratief. 
 
Uiteraard is het voor het redactiewerk en de presentatie niet noodzakelijk om over een 
zendmachtiging te beschikken. Wilt u uw steentje bijdragen: u kunt zich aanmelden bij 
bestuur@pi4rcg.nl. 
 
 
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 meer dan  
10 individuele amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort 
staat dankzij hun opgave op dit moment op de 12e plaats in het klassement met een totaal 
van 285 punten (6 april 2014). 
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaal je al een punt voor de afdelings-
competitie. Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie. Je verdient al een punt 
voor de afdeling door in een contest 25 QSO’s te maken. Doet u ook mee? 
 
 
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. 
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BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide 
collectie CD's en DVD’s met video’s en tijdschriften. 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. 
 
 
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 2014 vindt u hier. 
 
 
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/alginfo2014.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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