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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 161 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 januari en 
andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
VAN DE VOORZITTER  
Beste leden van de VERON Amersfoort (a03) ik wens u, ook namens de andere bestuurs-
leden, al het goede voor 2016. Wederom een jaar waar ik hoop dat velen van u de hobby 
van luister- of radiozendamateur een belangrijke rol in hun vrije tijdsbesteding willen en 
kunnen geven.  
Terugkijkend op het afgelopen jaar  zijn er binnen de afdeling Amersfoort een aantal dingen 
gebeurd die het vermelden waard zijn.  
Ik denk aan de deelname van PI4AMF aan de PACC met als resultaat de 3e plaats, maar ook 
de activatie van de speciale roepletter PA90IARU waarmee Gert (PA2LO) in PACC op 
individuele basis de 1e plaats heeft behaald. Deze speciale call is later in het jaar nog 
meermaals gebruikt op individuele basis en in clubverband. Zeker vermeldenswaardig is de 
deelname door een aantal afdelingsleden aan de twee internationale velddagcontesten van 
de VERON (CW in juni en SSB in september). In beide gevallen vonden deze plaats op  
een weiland in de polder bij Maarten (PA3EYC) onder de call PI4AMF/p.  In beide contesten 
heeft deelname geleid tot de 1e plaats, maar nog belangrijker het was die weekeinden ook 
erg gezellig met elkaar. Ook in 2016 zal de afdeling weer deelnemen aan de PACC, de twee 
velddagen, maar ook aan andere internationale contesten. Heeft u interesse mee te doen 
aan de PACC (13-14 februari), meldt u aan bij ondergetekende. Naast in clubverband kunt  
u gedurende het jaar individueel deelnemen aan allerlei contesten en zo voor de afdeling 
punten verzamelen in de VERON afdelingscompetitie. In 2015 hebben we hierin met elkaar 
een mooie 8ste plaats weten te bereiken in de eindstand. 
Terugkijkende denk ik ook naar het verlaten, deze zomer, van de locatie waar wij onze  
maandelijkse afdelingsbijeenkomsten hielden naar een nieuwe plek “de Herberg” in de wijk 
Nieuwland. Hier houden wij nu onze bijeenkomsten (lezingen, jaarlijkse veiling en kerst-
bijeenkomst), in een uiterst plezierige omgeving! Bent u in de gelegenheid komt u dan 
langs, al is het maar voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten bij onze QSL-manager 
Peter (NL5557).   
Afgelopen jaar zijn door Henny, Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT), weer 
diverse vossenjachten uitgezet en dit zullen zij in 2016 naar verwachting ook weer gaan 
doen! Ik kan u aanraden een keer hieraan deel te nemen, naast de gezellige sfeer, waarin 
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de organisatoren hun jachten opzetten, is het ook nog eens heel gezond om te wandelen in 
de natuur!  
In 2015 is de verhuizing van de repeaters PI2AMF, PI3AMF en PI6AMF naar een nieuwe 
locatie voltooid en is er tevens naast PI1AMF een nieuwe tweede DMR-repeater PI1SPA 
binnen ons gebied (Spakenburg) geplaatst.  Helaas zijn de PIxAMF repeaters tijdelijk buiten 
gebruik, ik hoop van ganser harte dat de collega amateurs, welke op vrijwillige basis deze 
repeaters in standhouden, deze spoedig weer in de lucht kunnen krijgen. Ook mogen we de 
ATV-repeater PI6ATS (Soest) niet vergeten, welke zorgt voor mooie beelden op onze 
amateurfrequenties. We zijn deze amateurs dankbaar dat zij zoveel moeite en tijd willen 
steken in het in standhouden van al deze repeaters.   
Ook kan ik u van harte aanbevelen een van de VAM-avonden op maandagavond in 
Bunschoten te bezoeken. Op deze locatie worden ook de cursus N en F door Jan (PH7S)  
en de CW-cursus gegeven door Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM).  
Al enige jaren zou ik graag zien dat wij een gezamenlijk zelfbouwproject binnen de afdeling 
gaan doen. Tot heden was het er nog niet van gekomen, maar in 2016 moet het eens 
voorzichtig van komen. Ik denk daarbij aan het nabouwen van het project van Johan 
(PA3GER0, de Arduino CW decoder (http://www.pa3ger.nl/zelfbouw/cw-decoder/).  Het is 
een niet moeilijk en goedkoop projectje qua componenten (alles verkrijgbaar op internet)  
en ook redelijk bedrijfszeker en leuk om zo de ervaring met CW op te frissen of te gaan 
opbouwen, voor zowel luister- als zendamateurs een aanwinst in de shack. Het zou leuk zijn 
om samen met elkaar dit op te pakken. Heeft u interesse dan hoor ik het graag van u, het 
zou goed zijn om zo een van onze speciale modes, morse, welke erkend is als Immaterieel 
Cultureel Erfgoed, extra aandacht te geven. 
Er zijn weer allerlei activiteiten gepland in 2016 
hierover wordt u op de internetsite van de afdeling 
Amersfoort (a03.veron.nl), PI4AMF.nl, de nieuwsflits 
of in de Electron (komt u ook) geïnformeerd. Heeft u 
zelf ook nog andere ideeën, meldt het ons, waar we 
kunnen zullen wij als afdelingsbestuur u helpen en/of 
ondersteunen.   
Nogmaals wil ik iedereen die binnen de afdeling actief is en/of zich inzet bedanken en ik 
hoop dat u allen in 2016 veel radiovreugde mag hebben bij de activiteiten van de afdeling 
komend jaar.  
 
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter VERON Amersfoort (a03) 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
JANUARI  – nieuwjaarsreceptie en eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen 
Vrijdag 8 januari bieden wij u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te 
brengen. Ook worden tijdens deze avond eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de 
Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld. Natuurlijk kunt u deze avond 
ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten. 
 
FEBRUARI  - lezing “Historische” luchtvaart communicatie 
Vrijdag 12 februari is er een lezing over de “Historische” luchtvaartcommunicatie door Wim 
van den Broek (PA0JEB). Wim is vrijwilliger in de radiokamer van het Aviodrome. Hij gaat 
ons vertellen hoe er in de luchtvaart werd gecommuniceerd in vroegere tijden. Ook verteld 
hij hoe transponders nu worden gebruikt en en hoe wij onze kennis daarmee kunnen 
verrijken. Om een en ander aanschouwelijk te maken worden er een aantal werkende 
historische apparaten opgesteld. 

http://a03.veron.nl
http://www.pi4amf.nl
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LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in 
ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk 
Nieuwland) in Amersfoort.  
 
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. 

 
 
VERSLAG KERSTBIJEENKOMST VERON AMERSFOORT (a03) 
Wie het kerstverhaal kent, kent ongetwijfeld de zin dat er geen plek meer was in De 
Herberg. De hoogzwangere Maria moest dan ook maar bevallen in een stal. Had het 
verhaal zich 2015 jaar later afgespeeld, dan was het misschien wel heel anders gelopen, 
want in De Herberg in Amersfoort was tijdens de kerstbijeenkomst zeker nog wel plek. Zoʼn 
35 amateurs met aanhang kwamen daar tezamen om, in de in kerstsfeer omgebouwde 
zaal, onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten en mee te doen aan het 
Oud-Hollandse Bingo spel.  
Maarten (PA3EYC) en XYL hadden bij de plaatselijke middenstand weer mooie prijzen weten 
in te slaan, waardoor prijswinnaars met volle handen naar huis konden gaan. De prijzen 
waren divers: van natte (omaʼs) cake, tulbanden met Jan Hagel, rollades, worsten tot zelfs 
hele vleespakketten.  
Zelf ging Maarten deze avond ook niet met lege handen naar huis: hij werd uitgeroepen tot 
afdelingswinnaar van de VERON afdelingscontest en mocht daarom de Wisselbeker mee 
naar huis nemen. De andere aanwezig deelnemers aan de afdelingscontest ontvingen uit 
handen van de voorzitter een “Certificaat van waardering” voor deelname aan de 
afdelingscontest: dankzij hun deelname eindigde de afdeling Amersfoort eindelijk weer eens 
in de top 10, een plek waar de afdeling gezien haar omvang ook thuishoort.  
Voorzitter Frans (PC2F) bedankte de vele amateurs waarop de vereniging ook dit jaar weer 
een beroep mocht doen. Of dat nu was voor het verzorgen van een cursus, het onderhoud 
aan de repeaters, het organiseren van velddagen of noem maar op. Wat fijn om te zien dat 
de vereniging een beroep kan doen op zoveel mensen!  
Tijdens de avond vond ook de verloting van een 2m/70cm portofoon plaats. Voor 1 euro 
kon men 2 lootjes kopen. De winnaar was Koos (PA3BJV) (tot verdriet van zijn XYL Hilde 
(PA3EKW)). 
Rond 23.30 uur sloten we de deuren van De Herberg af en kon iedereen naar huis, om in de 
eigen “kribbe” uit te rusten van een gezellige avond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/locatiebijeenkomsten.htm
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VOSSENJACHT 
Zondag 10 januari is er een spoetnikvossenjacht op 2 meter, dat is de 
eerste zondag na de VERON-afdelingbijeenkomst van 8 januari. 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.  
Kaartcoördinaten 52°5ʼ35.47”N en 5°21ʼ45.13”O. 

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 10 januari 2016. 
 
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


 

5/6 

OPNIEUW WINST VOOR CONTESTTEAM PI4AMF 
In het Electron van januari 2016 is de uitslag van de VERON SSB-velddag 2015 
gepubliceerd. In de MOST-sectie (Multi Operators Single Transmitter) wist PI4Amf/P de 
eerste plaatst te behalen. PI4AMF/p wist 668 QSOʼs te maken. De nummer 2 in deze klasse 
maakte 426 QSOʼs; het verschil was dus groot.  
Electron: “Met de eerste plaats kreeg Amersfoort loon naar werken, gelet op de inzet een zo 
goed mogelijk antennepark op te bouwen.”  
In het Electron staat uitgebreid beschreven van welke set-up de verschillende velddag 
stations gebruik hebben gemaakt.  
Ook volgend jaar hoopt de afdeling weer mee te doen met de velddag. De CW velddag  
zal plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 juni 2016. Het Phone gedeelte zal op 3 en  
4 september 2016 zijn.  
 
 
CONTESTEN 
Via deze link  vind je 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 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. De afdeling Amersfoort is in 2015  
op de 8ste plaats in het eindklassement met een totaal van 937 punten geëindigd.  
Op www.afdelingscompetitie.nl vind je alle informatie. Je verdient al een punt voor de 
afdeling door in een contest 25 QSOʼs te maken. Doe je ook mee? 
 
 
RADIOBEURS APELDOORN 
Op zaterdag 30 januari 2016 wordt alweer voor de 20e keer de landelijk bekende 
Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn gehouden. De beurs wordt 
gehouden in wijkcentrum Dok Zuid te Apeldoorn (1e Wormenseweg 460, 7333 GZ 
Apeldoorn). 
Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de beurs wordt gebruikt. Meer 
informatie is te vinden op de website van www.PI4SDH.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). 
 
 
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. 
 

http://veronamersfoort.nl/?page_id=3343
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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'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. 

 
 

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
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