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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 153 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van  
13 maart en andere activiteiten, dit keer met als bijlage de VR-voorstellen voor de 
verenigingsraad in Apeldoorn en het digitale maartnummer van ʼt Geruis. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
MAART - huishoudelijke vergadering / behandeling VR-voorstellen 
Het bestuur van de afdeling Amersfoort (A03) nodigt alle VERON-
afdelingsleden uit voor de huishoudelijke vergadering op vrijdag 
13 maart. De bijeenkomst wordt gehouden in Sporthal Zielhorst 
(Trompetstraat 3, Amersfoort; vlakbij het servicepunt van de 
bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst). De vergadering, 
die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-
afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde 
VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur. 
 
De agenda:  1.   Opening door de voorzitter, Frans (PC2F) 

2.   Notulen huishoudelijke vergadering van 14 maart 2014  
3.   Jaarverslag over 2014 
4.   Verslag van de kascontrolecommissie 
5.   Financieel verslag van de penningmeester 
6.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
7.   Beleid 2015 
8.   Vaststellen begroting voor 2015 
9.   Bestuursverkiezing 
10. Pauze 
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de VR in Apeldoorn 
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
Het bestuur stelt voor om de omvang van het bestuur terug te brengen van 7 naar  
5 bestuursleden en in de ontstane vacature OM Hans van der Marel (PE1KWH) te benoemen 
als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering bij de 
secretaris worden aangemeld. 

nieuwsflits
 VERON Amersfoort (a03) - nummer 153 – maart 2015 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2015.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/vr-voorstellen2015.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/geruis/germrt15.pdf
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Het overzicht is als volgt: 
bestuur:  voorzitter  Frans  (PC2F)     aftredend/herkiesbaar 

secretaris  Gert  (PA2LO)  aftredend/herkiesbaar 
penningmeester  Roel  (PB0ACU) niet aftredend 

leden:     Willem (PD0WVD) aftredend/niet herkiesbaar 
Eddy  (PA0RSM) aftredend/niet herkiesbaar 
Maarten (PA3EYC) niet aftredend 
Jack (PD2J)  aftredend/niet herkiesbaar 

 
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering. 
 
APRIL - Vrijdag 10 april 2015 is er een lezing over “EME” door John Lambo (PA7JB) 
Ook op het gebied van de EME-communicatie heeft de techniek niet stil gestaan. Als  
lid van de BIG (Breukelen Interesse Groep) zal John ons deze avond aan de hand van 
(voor-)beelden laten zien dat ook op de nog hogere GHz-frequenties verbindingen kunnen 
worden gemaakt via de maan. 
 
 
LEZING ATV GOED BEZOCHT 
De lezing over amateur televisie, kortweg ATV, die op vrijdag 6 februari werd verzorgd 
door Chris (PA3CRX) en Peter (PA3CWS) werd goed bezocht. Niet alleen waren er veel  
ATV-ers ʻuit den landeʼ aanwezig maar ook bijna alle “Biggen” (zendamateurs uit Breukelen) 
waren in de Foyer van Zielhorst aanwezig. Met een interactieve presentatie leidden de 
sprekers ons door de wondere wereld van de amateur televisie. Niet alleen de techniek, 
maar ook de activiteiten, zoals ATV-contesting, kwamen ter sprake. Het bleef niet alleen bij 
een verhaal: de sprekers hadden ook hun mobiele ATV-apparatuur meegenomen, waarmee 
ze in een demonstratie de mogelijkheden van ATV lieten zien. Dat de techniek niet stilstaat 
blijkt ook wel uit dat tot enige jaren geleden ATV alleen analoog werd bedreven, maar 
inmiddels de ATV-amateurs ook met digitale beelden hun hobby uitoefenen.  
Samengevat: een interessante lezing over een voor sommigen onbekend deel van onze 
radiohobby. 

 
 
VOSSENJACHT 
Zondag 15 maart is er een X-vossenjacht op 80 meter, dat is de eerste zondag na de 
VERON-afdelingbijeenkomst van 13 maart 2015. Ook niet leden, maar radio geïnteres-
seerden zijn natuurlijk van harte welkom. 
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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 circa 
40 meter links af is de Parkeerplaats. Dit is, i.v.m. beschikbaarheid van plaatsen voor autoʼs, 
de 1e P-plaats. Kaartcoördinaten 52°5ʼ35.47”N en 5°21ʼ45.13”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.  
 
Niet vergeten 
Voor een vossenjacht is het belangrijk een werkende 
peilontvanger met goede batterij, liniaal en kompas mee 
brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor 
degene die zelf geen ontvanger heeft. 
 
Amersfoortse vossenjachten 
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te 
genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten 
worden gehouden op het Landgoed Den Treek-
Henschoten. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat 

altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over paden en wegen. De Amersfoortse 
vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich 
kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij 
het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op peilvaardigheid. 
 
Wij annuleren de vossenjacht...  
... indien de windsterkte ≥ 9 Beaufort of meer is.  
... bij hevige regen en sneeuw. 
... bij ijzel- en gladheidvoorspelling. 
... een weer alarm is afgegeven met een advies van thuis te blijven. 
 
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. 
 
Tot ziens en een goede jacht, bij de radio-vossenjacht op zondag 15 maart 2015. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
¹) Trekerweg is tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg.  

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/locatievossenjachta03.jpg
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DE PACC IS WEER VOORBIJ: MOOIE SCORE PI4AMF 
In het weekend van 14 en 15 februari werd de grootste van de kleine contesten weer 
gehouden: de Dutch PACC contest. Ook ons clubstation PI4AMF, vorig jaar tweede in de 
multi-two klasse, deed weer mee. Dit jaar deed de organisatie er een schepje bovenop: 
waar we vorig jaar op het laatste moment verrast werden door een disfunctionerende rotor, 
werd nu in de weken voor de contest alles van a tot z getest en waar nodig aangepast. 
Frans (PC2F) heeft weer menig uur gepuzzeld op een schema waardoor optimaal gebruik 
gemaakt kon worden van de banden. 
De resultaten in aantal QSOʼs overtreft de score van vorige jaren. Wat dat betreft heeft de 
crew er vertrouwen in dat ook dit jaar weer een gooi gedaan kan worden naar één van de 
prijzen. Of dat gelukt is? Dat weten we ergens deze zomer: de uitslag wordt vaak in het juni 
nummer van Electron gepubliceerd, maar belangrijker dan het wel of niet winnen: het was 
vooral weer een gezellige contest! 

Denkt u ook aan het afdelingsklassement? Uw score telt mee voor het klassement door het 
nummer van de afdeling te vermelden. Dit is uiteraard uw eigen afdelingsnummer (03), dus 
geen QSL-regionummer! De punten worden bij elkaar geteld en bepalen de score van de 
afdeling (zie ook: http://www.dutchpacc.com). Logs moeten voor 16 maart 2015 worden 
aangeleverd. 
Let op: Het PACC-afdelingsklassement moet niet verward worden met de VERON-afdelings-
competitie. Punten behaald in de PACC worden niet automatisch meegeteld voor de VERON-
afdelingscompetitie, maar moeten apart worden opgegeven op de daarvoor bestemde 
website! 
 
CONTESTEN 
Via deze link vindt u de contestpagina van de afdeling. Daar staan de data op waar men 
onder de call van PI4AMF van plan is om mee te doen aan een contest, zoals bijvoorbeeld 
een velddag of een andere plaatselijke activiteit, maar ook van contesten die vanuit ons 
clubstation in Bunschoten worden georganiseerd onder de eigen of speciale call.  
Wil je ook mee doen of eens komen kijken hoe dat verloopt, stuur dan een mail naar:  
qsl (AAN) pi4amf.nl. 
 
 
VERON VELDDAG 2015 
In navolging van de gezellige SSB-velddag in 2014 wordt in 2015 een CW-velddag 
gehouden. Dit gaat plaatsvinden in het weekeinden van 6 en 7 juni onder de call PI4AMF/p 
in Nijkerk bij Maarten (PA3EYC). Hebt u belangstelling neem dan contact op met Maarten 
(pa3eyc (AAN) live.nl).  
Nadere info volgt t.z.t. 
 
Willem (PD0WVD) 

http://veronamersfoort.nl/?page_id=3343


 

5/7 

SEPTEMBER 2015 NIEUWE LOCATIE BIJEENKOMSTEN VERON AMERSFOORT 
Tijdens de ledenavond op 6 februari heeft onze voorzitter, Frans (PC2F) bekend gemaakt 
dat na dit seizoen niet langer gebruik gemaakt zal worden van de foyer van sporthal 
Zielhorst.  
De afgelopen jaren heeft de VERON Amersfoort haar ledenavonden gehouden in de foyer 
van Sporthal Zielhorst. Deze locatie huren wij van SRO. In januari 2015 is met SRO 
gesproken over de voortzetting van de huurovereenkomst. In dit gesprek is door SRO 
aangegeven dat vanaf september 2015 de huurprijs van onze locatie zal worden verhoogd. 
Het gaat om een grote verhoging, die zou betekenen dat bijna de volledige inkomsten van 
de afdeling (de afdracht vanuit de landelijke vereniging) besteed zou moeten worden aan de 
huur van de foyer. Er zou dan geen geld meer over zijn voor andere activiteiten. Op basis 
hiervan is het bestuur op zoek gegaan naar alternatieve locaties.  
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat deze zoektocht heeft geleid tot afspraken met een 
nieuwe locatie: vanaf september 2015 zal de VERON Amersfoort haar avonden gaan houden 
in ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amerfoort.  
 
Het bestuur is blij met de nieuwe locatie:  
 de ruimte is van vergelijkbare grootte als de foyer in Zielhorst maar heeft een 

gezelligere aankleding; 
 de locatie is op de avonden exclusief voor de afdeling. Geen storende geluiden van 

TVʼs, muziek of andere bezoekers meer tijdens lezingen; 
 er is voldoende (gratis) parkeerruimte in de nabije omgeving; 
 de locatie is goed bereikbaar, ook per Openbaar Vervoer (bushalte op 50 m); 
 We kunnen gewoon op onze vertrouwde 2de vrijdag van de maand onze lezingen 

organiseren; 
 de locatie ligt maar 2 kilometer van de oude vertrouwde locatie, voor de meeste 

(trouwe) bezoekers aan de avonden dus geen extra reistijd; 
 de locatie biedt mogelijkheden voor ʻbuitenactiviteitenʼ zoals bijvoorbeeld de 

demonstratie van een bepaald type antenne; 
 de huurkosten zijn vergelijkbaar met de huurkosten die we op dit moment nog aan SRO 

voor Zielhorst betaalden, en  
 voor de ʻcentamateurʼ niet onbelangrijk: de consumpties zijn goedkoper dan in Sporthal 

Zielhorst. 
 

Waar te vinden? 
De Watersteeg wordt in sommige navigatiesystemen 
aangeduid als ʻfietspadʼ. Het beste is dan de Sporthal 
Nieuwland aan de ZELDERTSEDREEF 3, 3824 EJ Amersfoort 
in te voeren. Daar kan je ook het beste parkeren. Voor 
bezoekers die de bus nemen: neem stadsdienst lijn 2, halte 
Zonnewijzer.  
 

Op de Huishoudelijke Vergadering van 13 maart zal het bestuur nadere toelichting geven op 
het besluit om te verhuizen naar de nieuwe locatie. Ook zullen we tijdens die avond d.m.v. 
fotoʼs laten zien welke mogelijkheden de nieuwe locatie heeft.  
De eerste avond in De Herberg zal vrijdag 11 september 2015 zijn. 

 
JAAP EN ROBERT GESLAAGD VOOR HET N-EXAMEN 
Jaap Wolters en Rob Meeuwsen zijn geslaagd voor het N-examen. Gefeliciteerd, nu verder 
voor F.  
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EERSTE PLAATSEN ARRL DX CONTEST 2014 
Leden van de afdeling Amersfoort doen 
het de laatste tijd goed in contesten: 
deze week ontving Frans (PC2F) een 
award voor de eerste plek (in 
Nederland) in de sectie Single Operator 
QRP bij de ARRL DX Contest. Gert 
(PA2LO) behaalde ook een eerste plek 
maar dan in de sectie Single Operator 

Unlimited LP | Nederland. Ook hij ontving vanuit de ARRL een award. Uiteraard zijn we 
benieuwd naar de resultaten die onze afdelingsleden in de diverse contesten behalen. Wil je 
je prestaties delen? Stuur dan een berichtje aan onze secretaris PA2LO. 
 
 
VERON 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 7e plaats in het klassement met een totaal 
van 248 punten (4 maart 2015). Met slechts 25 verbindingen in een contest behaal je al een 
punt voor de afdelingscompetitie.  
Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie. Je verdient al een punt voor de 
afdeling door in een contest 25 QSOʼs te maken. Doet u ook mee? 
 
 
LANDELIJKE RADIO VLOOIENMARKT 
Autotron Rosmalen staat op 21 maart 2015 in het teken van de Landelijke Radio Vlooien-
markt, een evenement waar radioamateurs samenkomen. Het doel van de markt is het 
bevorderen van zelfbouw. Zo wordt er gebruikte apparatuur aangeboden, maar ook nieuwe 
onderdelen, meetinstrumenten, antennes en hobbygereedschappen. Meer en meer blijkt dat 
de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen een dag voor de radioamateur is. Er is 
natuurlijk een mogelijkheid om radio's of onderdelen kopen, maar er zijn ook demo's te 
beluisteren, je kan er oude bekenden ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid langs-
komen. De 40ste Radio Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar behoudt wel het ware 
karakter van een vlooienmarkt. Ook vanuit het buitenland groeit de belangstelling. Houd de 
website in de gaten voor meer informatie over de Landelijke Radio Vlooienmarkt! 
 
 
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. 
 
 
BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide 
collectie CD's en DVDʼs met videoʼs 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. 

http://www.radiovlooienmarkt.nl/
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
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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 2015 vindt u hier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

meer dan 70 jaar radio-amateur 
activiteiten vanuit Amersfoort en omgeving 

 
 
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/alginfo2015.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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