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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 165 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 mei en 
andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris   
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
MEI  - lezing 
Vrijdag 13 mei is het tweede deel van de tweedelige lezing van Wim Telkamp (PA3DJS) en 
behandelt de antennekeuze met alle daaraan gerelateerde invloeden als grond, stralings-
diagram, polarisatie en antennehoogte. 
 
JUNI  - BBQ en onderling QSO in Bunschoten 

Vrijdag 10 juni organiseert de afdeling Amersfoort een gezellige barbecue voor 
afdelingsleden en partners. Deelname aan de barbecue kost 12,50 all-in per 
persoon. Daarvoor ga je gegarandeerd met een goed gevulde buik naar huis! 
Let op: geef je uiterlijk 2 juni op, dan kan de slager rekening houden met je  
komst. Opgeven (en betalen) doe je bij Roel Craanen (PB0ACU @ hocra.nl). 

Tijdens de afgelopen zelfbouwavonden hebben al veel afdelingsleden zich opgegeven, het 
minimaal aantal deelnemers is dus al behaald en de BBQ gaat dan ook zeker door. We 
hopen dat jij ook komt! 
 
 
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. 
 
 
TERUGBLIK OP DE LEZING VAN APRIL DOOR WIM (PA3DJS)  
Op vrijdag 8 april organiseerde de afdeling een lezing over propagatie. De lezing werd 
verzorgd door Wim Telkamp (PA3DJS). In het dagelijks leven ontwerpt Wim o.a. antenne-
systemen voor diverse klanten, waaronder de overheid. Daarnaast geeft Wim advies en 
verzorg hij opleidingen op het gebied van Elektronica, Signaalbewerkende systemen en 
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Mechatronica. Kortom: de afdeling had een specialist in huis. 
Wim greep terug naar wat we in onze opleiding tot radio zendamateur hebben geleerd.  
Voor veel van de aanwezigen een “hoe-zat-het-ook-al-weer-precies-met-al-die-lagen” 
moment. Op een inspirerende manier van presenteren wist Wim de aanwezigen vanaf het 
opfrissen van deze basiskennis mee te nemen naar “de echte geheimen van” hoe onze 
antennesignalen zich gedragen binnen de propagatie. De activiteit van de zon, de verschillen 
tussen zomer en winter, de verschillen in opstraalhoek van een signaal, en wat we kunnen 
verwachten nu de huidige zonnecyclus over haar hoogtepunt heen is; het kwam allemaal 
aan de orde. Ook een gedegen uitleg over termen als sporadische-E, critical frequency, de 
maximum usable frequency (MUF) en lowest usable frequency (LUF) en wat aurora nu 
eigenlijk precies is kwamen voorbij. 
Dat er over het onderwerp zoveel te vertellen is dat je dat moeilijk in een avond kan doen 
blijkt wel. Om 22.30 uur moesten we stoppen, terwijl Wim nog zeker nieuwe onderwerpen 
had kunnen aansnijden. Het goede nieuws is dat Wim volgende maand terugkomt. Dan ligt 
het zwaartepunt van de lezing op het onderwerp antennes. 

 
 
VOSSENJACHT 
Deze maand is er geen vossenjacht. De eerstvolgende jacht is op 12 juni en is een 2 meter 
FoxMix-jacht. Voor informatie over andere vossenjachten in het land zie de ARDF-site. 
 
Henny, Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT), 
vossenjachtcommissie Amersfoort 
 
 
VERON AMERSFOORT CONTROLEERDE MEDE DE KASBOEKEN VAN DE VERON 
Op 12 april hebben onze afdelingsleden Roel (PB0ACU) en Mariette (KJ4UUS) samen met 
een afvaardiging van de afdeling Hoogeveen de kascontrole uitgevoerd bij de algemeen 
penningmeester van de VERON, Peter de Bruijn (PA3CWS).  
Met Roel, onze eigen ervaren afdelingspenningmeester en met Mariette, die in het dagelijks 
leven werkzaam is als registeraccountant, hebben we twee specialisten afgevaardigd voor 
wie een boekhouding geen geheimen heeft. Tijdens de Verenigingsraad (VR) op 23 april 
heeft de kascontrolecommissie aangeven hoe de kascontrole is verlopen en geadviseerd om 
de penningmeester en daarmee het HB decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid. Ook volgend jaar zal onze afdeling deel uitmaken van de kascontrolecommissie. Als 
er afdelingsleden zijn die belangstelling hebben om de controle uit te voeren, dan kunnen zij 
zich aanmelden bij de afdelingssecretaris (PA2LO). 

http://ardf.veron.nl/kalender.htm
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HOE STEMDE DE VR OVER DE INGEDIENDE VOORSTELLEN? 
In onze huishoudelijke vergadering hebben we gestemd over de voorstellen die op de VR 
behandeld zouden worden. Op de VR waar Koos en Hilde benoemd zijn tot lid van 
verdienste (zie de extra april nieuwsflits 2016) is de stemming als volgt verlopen:  
 
Voorstel 1 van afdeling Twente A40  
Dit voorstel verzoekt het hoofdbestuur om zicht sterk te maken voor het vrijgeven van een 
deel van der 23 cm band voor N-amateurs voor amateur TV.  
Dit voorstel werd aangenomen.  
 
Voorstel 2 van afdeling Leiden A28  
Dit voorstel behelst het komen tot voorstellen om de statuten zo te wijzigen dat ook niet 
leden tot een afdelingsbestuur kunnen toetreden om een (dreigend) tekort aan 
afdelingsbestuurders op te vangen.  
Dit voorstel werd afgewezen.  
 
Voorstel 3 van afdeling Leiden A28  
Met dit voorstel wil men het hoofdbestuur opdracht geven om i.s.m. de desbetreffende 
commissies de uitgifte van een “VERON kids Electron” als bijlage in de Electron, en in 
digitale vorm op de website en in social media te realiseren.  
Dit voorstel werd aangenomen.  
 
Voorstel 4 van afdeling Eindhoven A13  
In dit voorstel wordt het hoofdbestuur opgedragen om zich in te spannen om het ATOF 
beleid zodanig te beïnvloeden dat moed niet langer gekoppeld worden aan een ATOF. 
Zonder dat het ten koste gaat van het aantal beschikbare frequenties binnen een bepaald 
dekkingsgebied.  
Na uitleg van Bram van den Berg (PBØAOK), voorzitter van de WOO, over het feit dat er 
binnen het Amateuroverleg aan het ATOF beleid gewerkt wordt, is dit voorstel ingetrokken.  
 
Voorstel 5 van afdeling ARAC A21  
Dit voorstel behelst hetzelfde als voorstel 1.  
Dit voorstel werd ingetrokken, omdat het inhoudelijk hetzelfde is als voorstel 1.  
 
Voorstel 6 van afdeling Den Helder A23  
Met dit voorstel wil men dat het hoofdbestuur zich inspant om meer ruimte in de 
bandplannen te creëren voor weak signal modes. Als voorbeeld worden de digimodes JT65 
en JT9 gegeven en het conflict wat het bandplan voor 80 m geeft.  
Na uitleg over de lopende actiepunten binnen de IARU door Sjoerd Ypma (PAØSHY) werd 
het voorstel ingetrokken. 
 
 
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 7de plaats in het klassement met een totaal van 394 punten (1 mei 2016).  

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/nieuwsflits/nieuwsflits_april_extra_2016.pdf
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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? 
 
 
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. 
 

 
OPNIEUW CW-EXAMEN IN ON-LAND 

Goed nieuws voor amateurs die er waarde aan hechten om “morse-included”  
op hun registratie te hebben staan: Op 18 juni 2016 worden te Diest,  
België CW-examens afgenomen onder auspiciën van het BIPT (het Belgische  

Agentschap Telecom). Ook Nederlandse radioamateurs kunnen hieraan deelnemen. Bij het 
succesvol passeren van het examen ontvangt u van het BIPT een officiële verklaring dat u 
het examen met goed gevolg hebt afgelegd. Dit document is in Nederland geldig voor het 
verkrijgen van de toevoeging “CW included” op uw registratiebewijs.  
Voor dit examen kunt u zich bij de afdeling Diest van de UBA aanmelden. Het e-mailadres 
is: opleidingen@on4dst.be en de volgende gegevens moeten worden aangeleverd: 
Voornaam / Naam / Geboortedatum / Geboorteplaats / Adres / Call. Een kopie van het 
identiteitsbewijs (voor- en achterkant) of paspoort moet deel uitmaken van de aanmelding. 
Er kan gekozen worden uit twee examensnelheden: 5 en/of 12 wpm. Het advies is om bij 
uw aanmelding te vragen welke type seinsleutel en connector gebruikt mag worden. 
 
Datum en plaats 
18 juni 2016 om 14.00 uur in de Citadel, Allerheiligenberg 34, 3290 Diest. De uiterste 
inschrijvingsdatum is 15 mei 2016. Op de volgende URL kunt u meer lezen over het 
examen: http://www.uba.be/nl/actueel/flash/morse-proef.  
 
Ik wens de deelnemende radioamateurs succes met het examen. 
 
Remy F. G. Denker (PA3AGF) - Algemeen voorzitter van de VERON 
 
 
BIBLIOTHEEK 
Sinds enige tijd hebben wij uit de nalatenschap van Wim (PA3AGZ) een uitgebreide collectie 
CD's, 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. 
 
 
'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 2016 vindt u hier. 

http://veronamersfoort.nl/?page_id=3343
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/bladen/bladen.htm
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2016.pdf
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.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). 
 
 
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
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