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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 177 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 8 september 
en andere activiteiten. Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
            
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
SEPTEMBER - onderling QSO en afdelings-vakantie-lichtbeelden  

De eerste avond na de zomerstop is vrijdag 8 
september. Maarten (PA3EYC) vertelt deze avond 
over het bezoek eerder dit jaar aan de Contest 
University in Dayton en de Hamvention in Xenia. Heb 
je zelf beeldmateriaal van radiogerelateerde 
activiteiten die je tijdens de vakantieperiode hebt 
ondernomen en wil je hierover iets vertellen? Dat kan 
tijdens het tweede deel van de avond. Neem je foto’s 
of video’s vooral mee. We kijken uit naar je verhaal. 

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en 
halen van uw QSL-kaarten. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
  
OKTOBER - lezing 
Vrijdag 13 oktober om 20.00 uur is er een lezing over de geschiedenis van de morse door 
Koos (PA3BJV). 
 
 
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 ʻfietspad’. 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 X2, 
halte Zonnewijzer. 
 
 
AFDELINGSBARBEQUE ALS VOORPROEFJE VAN DE VAKANTIEPERIODE 
Op 9 juni werd de jaarlijkse barbecue in Bunschoten gehouden. In de ochtend leek de 
afdelingsbarbecue nog in het water te vallen, maar net op tijd kwam het mooiere weer 
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tevoorschijn. Toch was de 2017-editie van de afdelingsbarbecue er eentje waar al vroeg de 
korte mouwtjes werden ingewisseld voor een vest of zomerjas. Gelukkig hadden een aantal 
trouwe handen ’s middags al de winddichte partytent opgezet en zo kon iedereen in de 
luwte van de wind en met een bordje op schoot genieten van een geslaagd braadfestijn. 
Roel (PB0ACU) had de slager weer prima instructies gegeven en de frieten van Klaas 
(PD0ZX) en de meloen van Hennie (XYL PA3GXP) maakten het helemaal af! 

 
 
 
PA5ET: VOLLEDEGE VERGUNNING!  
Een paar weken geleden maakten we al melding van het feit dat Camil 
(PD7LOL) succesvol zijn morse-examen in België heeft weten af te 
leggen. 
Dat Camil niet van stilzitten houdt blijkt wel: recent haalde hij bij de 
examens in Vlaardingen ook de ʻgrote jachtakte’. De roepletters 
PD7LOL zijn daarom inmiddels ingewisseld voor de call PA5ET. 
Camil: van harte gefeliciteerd met je nieuwe call en het feit dat je nu op 
je pasje met trots ʻmorse included’ kan laten zetten! 
 
 
PI4AMF/P ACTIEF IN RSGB IOTA CONTEST VANAF EU-146 

In het weekend van 29 en 30 juli werd de Islands on the Air (IOTA) 
contest gehouden. 
Om de wereldwijde deelnemers aan deze radiowedstrijd van wat 
extra punten te voorzien, besloten Maarten (PA3EYC), Gerard 
(PD0PIW) en Gert (PA2LO) om de zondag van de contest naar 
Goeree-Overflakkee (EU-146) te rijden.  Om 5.30 uur vertrokken  
de mannen uit Nijkerk richting Zeeland. 
Op een mooie locatie aan het water werden in no-time twee 
stations opgebouwd, één voor CW en de ander voor SSB. De CW-
antenne was een inverted-V op een 18m Spiderpole, terwijl het SSB 
station gebruik maakte van een good-old Fritzel GPA 404 (10, 15, 
20 en 40m). Om klokslag 8.00 uur waren de stations, die als 

PI4AMF/P actief waren, in de lucht. De signalen waren meteen veelbelovend: zelfs Hawaï 
kwam snoeihard door op 20 meter. 
Aan het eind van de contest, om 14.00 uur, stonden bijna 450 QSO’s in het log. Met de 
beperkte set-up een resultaat om tevreden mee te zijn. 
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WEER EEN CONTESTWINNAAR IN DE AFDELING AMERSFOORT 
Afgelopen jaar was Maarten (PA3EYC) op vakantie op 
Curaçao. Vanaf zijn vakantie QTH deed hij met zijn 
Elecraft KX3 een aantal uur mee met de CQ World Wide 
DX Contest. 
Deze week ontving hij het bericht dat de 196 QSO’s die 
hij maakte voor de DXCC Curaçao goed zijn voor een 
eerste plaats notering in de klasse Single Operator Low 
Power. Die prestatie leverde Maarten weer een mooi 
certificaat voor in de shack op. 
Maarten: gefeliciteerd met het resultaat! 

 
 
FUN TIJDENS LIGHTHOUSE- EN LIGHTSHIP-WEEKEND 
Onze afdelingsleden Maurice (PA3HTT) en Ray (PE1GUR) 
waren tijdens het Lighthouse- en Lightship-weekend 
actief met de roepletters PA6FUN. 
Net als voorgaande jaren hadden de broers weer een 
unieke locatie: de Zuidertoren, de zuidelijke vuurtoren op 
Schiermonnikoog. Locator JO23BL, IOTA EU-038, WLOTA 
NL-2175, ILLW-0028 en ARLHS NET-022. 
Schiermonnikoog kent twee vuurtorens: de Noordertoren 
en de Zuidertoren. De Zuidertoren werd in 1854 
gebouwd, omdat men vroeger niet beschikte over 
lichtkarakters plaatste men soms twee torens of vuren, 
zodat de zeeman wist waar hij was. Bovendien konden 
twee vuren of torens een lijn vormen, zodat schepen 
langs gevaarlijke ondiepten geleid konden worden. In 1910 kreeg de buitentoren, de huidige 
vuurtoren, een draailicht. Vanaf toen kon men de kust ook herkennen met één licht en was 
het licht van deze toren overbodig geworden. De toren bleef echter wel staan en kreeg in 
1950 de functie van watertoren. Deze functie heeft de toren tot 1992 gehad. In 1998 
verwierf KPN de toren voor het symbolische bedrag van 1 gulden. KPN gebruikt de Zuider-
toren sindsdien als antennetoren. 
Ray gaf aan dat ze er dit jaar luxe bijzaten: “De eigenaar van Hotel Duinzicht was zo vrien-
delijk dat we van zijn gastvrijheid gebruik mochten maken. We konden de tuin gebruiken, 
dus we kampeerden net buiten de vuurtoren en gebruikten de faciliteiten van het hotel, wat 
wilden we meer?” 
 
 
PI4ADL ZOEKT VRIJWILLIGERS 
Het luchtvaart themapark Aviodrome te Lelystad beschikt over een heuse (historische) 
radiokamer. Het team van operators heeft behoefte aan uitbreiding en zijn dus op zoek naar 
OM’s/YL’s, die: 
 

 in bezit zijn van een geldige licentie (N of F) 
 1 dag per week of 1 dag per 2 weken zich ter beschikking kunnen stellen; 
 affiniteit met CW hebben (beheersing hiervan is een pré, maar niet noodzakelijk) 
 geduld hebben met kinderen 

 
Belangstelling? Neem contact op met Ab Woutersen (PA5ABW) secretaris van onze buur-
afdeling PI4UTR en operator op PI4ADL: secretaris@pi4utr.nl. 
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VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Hiernaast de stand van zaken tot en met 31 augustus 
2017. De zomervakantie is ten einde dus tijd om de 
balans weer eens op te maken. Schreef ik voor de 
vakantie dat de zomer een rustige periode qua 
contesten was, dan gold dat alleen voor de overige 
afdelingen, maar niet voor Amersfoort. Er is in de 
afgelopen drie maanden door de Amersfoortse 
contesters maar liefst 276 punten bijeen gesprokkeld 
wat een gemiddelde score is van 92 per maand. 
Eind mei stond afdeling Amersfoort op de 7de plaats. 
Met deze monsterscore staat Amersfoort op een 
historische 4de plaats. Dit is voor het eerst in de 
historie dat we zo hoog staan.  
Achter Amersfoort staat, met slechts 28 punten 
achterstand, A07 Breda met 670 punten. Op plaats 3 
staat A20 Kennemerland met 935 punten.  
Bij PI4AMF hebben ze de afgelopen maanden 45 pun-
ten behaald en hebben daarmee de hoogste score. 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De grote winnaars deze maand zijn Lex (PA1LEX) 

en Gert (PA2LO). Beiden met een score van maar 
liefst 43 punten. Hiermee stijgt Gert van plaats 3 naar 2 en blijft het verschil van           
6 punten met Lex. Lex heeft twee maanden achtereen de hoogste score en dat     
brengt hem van plaats 4 naar 3. Met belangstelling ga ik de strijd tussen hen beide 
volgen. 

2. Gerard (PD0PIW) heeft ook niet stilgezeten, of juist wel anders kan je niet contesten en 
heeft maar liefst 31 punten gescoord. Daarmee stijgt hij één plaats van 8 naar 7. 

3. Ook Peter (PC3M) is flink bezig geweest met 27 punten. Daarmee stijgt hij één plaats 
van 10 naar 9. 

4. Roel (PB0ACU) is ook actief bezig geweest en heeft en heeft 24 punten gescoord. 
Echter, Roel is het slachtoffer van het haantjesgedrag van Lex en Gert en verliest twee 
plaatsen en gaat van 2 naar 4. 

5. Tijmen (PA3GRM) en Adriaan (PA1LIO) hebben een mooie score van 15 punten. Door de 
strijd boven hen zakken ze beide één plaats. Tijmen staat nu op 8 en Adriaan op 10. 

6. Frans (PC2F) heeft een mooie 12 punten gescoord. Hij stijgt één plaats van 12 naar 11.  
7. Rienus (PA0RBA) heeft 11 punten gescoord en blijft daarmee netjes op plaats 6. 
8. Maarten (PA3EYC) heeft nog 10 punten weten te scoren in de vakantiemaanden en blijft 

daarmee op plaats 5.  
9. Eddy (PA0RSM), Willem (PD0WVD)  en Hans (PE1KWH) hadden afgelopen maanden 

geen tijd of konden geen interessante contest vinden. Willem is daarmee één plaats 
gezakt van 11 naar 12, Eddy blijft op plaats 13 en Hans op 14. 

 
Dit is een leuke ontwikkeling. Mensen die begin van het jaar minder actief waren zie ik nu 
plotseling met hoge score’s. Dit belooft nog veel voor de komende maanden als de grote 
contesten weer komen. Laten we proberen die 4de plaats van Amersfoort vast te houden. 
Mocht u mee willen doen maar weet niet hoe dat gaat? Stuur een mail naar a3eyc(at)live.nl. 
Ook op https://afdelingscompetitie.veron.nl/ vind je veel informatie. 
 
Maarten (PA3EYC) 

VERON Amersfoort - 
resultaat in de VERON  
competitie (31-8-2017) 

31-8 31-5 score 

1. PI4AMF 133 88 45

2. PA2LO 99 56 43

3. PA1LEX 93 50 43

4. PB0ACU 81 57 24

5. PA3EYC 59 49 10
6. PA0RBA 51 40 11

7. PD0PIW 46 15 31

8. PA3GRM 43 28 15
9. PC3M 36 9 27
10. PA1LIO 27 12 15
11. PC2F 17 5 12
12. PD0WVD 9 9 0
13. PA0RSM 3 3 0
14. PE1KWH 1 1 0

698 422 276  
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VERSLAG BEZOEK HAM RADIO MESSE 
FRIEDRICHSHAFEN 2017 

Op maandagavond 3 juli 
kwam op de VAM-avond 
het gesprek plotseling op 
de a.s. Hambeurs te 
Friedrichshafen. Ik vroeg 
aan Ed (PA1EDL) of hij 

nog van plan was om die kant op te gaan 
waarop hij mij vertelde dat hij wel wilde, 
maar dat hij niet ging omdat hij geen zin 
had om dat hele eind alleen te rijden. Ik 
deelde hem mede dat als hij ging, ik mee 
wilde gaan, Kees (PA3CWO) wilde ook 
mee, zodat wij met drie man in een auto 
konden gaan.  
Jan (PD0AUQ), hierna te noemen “Regel-
jan”, zei dat hij misschien nog wel voor 
onderdak kon zorgen. Besloten werd dat 
wij uiterlijk de volgende dag definitief 
zouden laten weten al- dan niet- te gaan, 
zodat “Regeljan” voor ons iets kon gaan 
versieren.  
Bleek dat niemand lang hoefde na te 
denken en de andere dag deelde “Regel-
jan" mede dat hij voor ons onderdak had 
geregeld op 5 minuten rijden van de 
beurs. Besloten werd dat wij donderdag  
s' morgens om acht uur vanuit Achterveld 
zouden vertrekken.  
Bijna kwam er voor Kees een kink in de 
kabel, hij had begrepen dat wij op vrijdag 
zouden gaan rijden en op donderdag 
moest hij de brug openen, gelukkig vond 
hij op tijd een vervanger zodat hij toch 
mee kon gaan.  
Nadat ik Kees had opgehaald reden wij 
naar de familie de Looze, waar wij werden 
ontvangen met koffie en een concert van 
de kaketoe.  
Om acht uur begonnen wij aan de reis 
naar Friedrichshafen, die zonder pro-
blemen verliep, maar... bij de Bodensee 
gekomen, wij moesten nog ongeveer  
20 km rijden, begon het Stau... 
Kees had in zijn enthousiasme reeds naar 
"Regeljan" gebeld met de boodschap dat 
wij er aankwamen. Nou, dat deden wij 
inderdaad, over de laatste 20 kilometer 
deden wij ongeveer 1,5 uur. Ik heb nog 
nooit zoveel Bodensee en Ampels (rode) 

gezien, maar aan alles komt een eind en 
om 17.00 uur reden wij de parkeerplaats 
bij ons onderkomen op.  
"Regeljan" arriveerde gelijk met ons, hij 
had voor ons al intreekaarten gehaald, 
zodat wij de volgende dag gelijk naar 
binnen konden. Binnengekomen werden 
wij hartelijk ontvangen door onze gast-
vrouw Ulrike. Het bier smaakte daarna 
voortreffelijk en wij besloten om die avond 
niet meer weg te gaan en bij Ulrike te 
blijven eten.  
Om 24.00 uur gingen wij slapen om 
uitgerust naar de beurs te kunnen gaan.  
De volgende morgen liep 
om 07.30 uur de wekker 
af en even later zaten wij 
aan het ontbijt dat wij 
ons goed lieten smaken. 
"Regeljan" stelde voor dat 
wij met hem naar de 
beurs zouden rijden, hij 
had, naar later bleek, iets 
speciaals geregeld.  
Al na vijf minuten waren wij bij de beurs 
en konden gelijk naar binnen (bedankt 
Jan).  
Binnengekomen troffen wij in een soort 
aankomstruimte verschillende terrasjes 
aan, wij spraken af om 2,5 uur later elkaar 
hier weer te treffen. Het is niet te geloven, 
maar communicatie was geen probleem 

voor ons iedereen 
was voorzien van 
een (DMR-)porto 
("Regeljan" had er 
voor mij een mee-
genomen).  

Wij waren een van de eerste bezoekers die 
binnenkwamen, zodat er volop gelegen-
heid was om alles rustig te bekijken, maar 
er was overal zoveel ruimte dat het alle 
dagen zo bleef.  
Er waren drie hallen waar eigenlijk alles 
dat op amateurgebied te koop is voorradig 
was, ook was er een hal waar fabrikanten 
hun (nieuwste) waren hadden uitgestald 
waarmede ik ongestoord heb kunnen 
spelen.  
In de namiddag zijn wij naar een soort 
promenade aan de oever van de Bodensee 
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gegaan waar wij bij een der vele Italiaanse 
gelegenheden aldaar heerlijk ijs hebben 
gegeten.  
Nadat wij een forse regenbui tot rust had-
den laten komen vertrokken wij richting 
ons onderkomen. "Regeljan" vroeg of wij 
zin hadden om ergens goed te gaan eten, 
hij kon wel iets regelen.  
Nu was dat niet tegen dovemansoren 
gezegd en vroeg in de avond vertrokken 
wij naar een hotel met de toepasselijke 
naam "Knoblauch". Daar aangekomen 
bleek dat er een aantal bekenden van 
"Regeljan" in het hotel logeerden, waar-
mee wij gezamenlijk aan de maaltijd 
gingen die voortreffelijk smaakte. Later  
die avond zochten wij met een voldaan 
gevoel ons bed op.  

De andere dag gingen wij na een goed 
ontbijt, weer richting de beurs. Het was 
wel drukker dan de dag er voor, maar er 
was voldoende ruimte om op de vlooien-
markt rond te snuffelen. Die avond hebben 
wij weer gegeten in hotel Knoflook weer in 
gezelschap van verschillende Duitse 
collegae zendamateurs. Het was al donker 
aan het worden toen wij met een voldaan 
gevoel "huiswaarts" togen. Er was die 
avond vuurwerk aan de oever van de 
Bodensee en zeppelins vlogen op geringe 
hoogte een rondje in de omgeving met 
ontstoken navigatieverlichting, het geheel 
maakte op mij een spookachtige indruk.  
De andere dag vertrokken wij in de 
ochtend weer naar huis, na uitbundig 
afscheid van Ulrike te hebben genomen. 
De thuisreis verliep zonder problemen en 
omstreeks 17.00 uur waren wij, gezond en 
wel, weer thuis.  
Mannen nogmaals bedankt voor de 
gezelligheid, twee dingen weet ik bijna 
zeker: volgend jaar gaan wij weer, maar 
dan... NEE, NEE, NEE, niet meer langs de 
Bodensee.  
 
Adriaan (PA1LIO) 

 
 
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 
de PACC, 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 e-mail  
naar: qsl (AAN) pi4amf.nl. 
 
 
QSL-KAARTEN 
Vergeet niet je QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. Je kunt op: 
http://www.nl5557.nl of onze homepage kijken of er kaarten voor je zijn. 
 
 
VOSSENJACHT 

Deze maand is er geen vossenjacht, wij zien je graag weer bij de volgende 
vossenjacht in het nieuwe seizoen. 
Voor informatie over andere vossenjachten in het land zie de ARDF-site. 
 
Maurice (PA1HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP),  
vossenjachtcommissie Amersfoort 

https://ardf.veron.nl/
https://a03.veron.nl/activiteiten/contesten/
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DE 39ste LANDELIJKE BALLONVOSSENJACHT 
Vrijwel iedere radio geïnteresseerde heeft wel van de Ballonvossenjacht gehoord. In haar 
inmiddels 38-jarige bestaan hebben héél wat radiozendamateurs en andere peilers aan dit 
bekende evenement deelgenomen. Dit jaar vindt de Ballonvossenjacht alweer voor de 39ste 
keer plaats. Zoals te doen gebruikelijk is het evenement dit jaar gepland op 10 september 
2017, dat is dus opnieuw de tweede zondag van de septembermaand. 
Als de weergoden ons goed gezind zijn wordt om 13.00 uur de welbekende sonde opgelaten 
aan een stratosfeerballon die meestal een hoogte van 30+ kilometer bereikt. De sonde blijft 
normaal gesproken zo’n anderhalf tot twee uur in de lucht waarbij vele actieve peilers tot 
het uiterste gaan om de dalende sonde als eerste te bereiken. De organisatie zal de ballon 
dit jaar vanaf een geheime plek in Nederland oplaten. Daardoor is het niet meer mogelijk 
om op basis van computerberekeningen de landingsplaats vooraf te bepalen, zodat het weer 
een écht peilevenement gaat worden. 
Uitgebreide informatie over de ballonvossenjacht vind je op de website ballonvossenjacht.nl. 
Je vindt hier alle interessante frequenties, live updates en daarnaast zijn de laatste 
nieuwtjes eveneens te vinden op onze Facebook-pagina en Twitter stream. 
Tot zondag 10 september! 
 
www.ballonvossenjacht.nl 
www.facebook.com/ballonvossenjacht 
https://twitter.com/ballonvosjacht 
 
 
MORSECURSUS 
Op donderdag 14 september start om 20.00 uur in het Clubhuis Bunschoten (Haarbrug 10b) 
de nieuwe morsecursus. Zowel beginnende als ervaren telegrafisten kunnen op deze cursus 
terecht. Inschrijven is mogelijk bij Koos (PA3BJV). Dit kan telefonisch (033-4551992) of per 
e-mail: pa3bjv@veron.nl. 
 
 
't GERUIS 
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar via e-mail, 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 2017 vindt u hier. 
 
 
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, https://www.pi4amf.nl en https://twitter.com/pi4amf). 
 
 

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-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2017.pdf
https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief2.htm
https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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