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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits 190 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 14 december 
en andere activiteiten. 
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: https://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
            
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
DECEMBER - familiebijeenkomst in kerstsfeer 

Vrijdag 14 december is dé gelegenheid om met zʼn allen onder het genot van 
een natje en een droogje de gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog eens 
na te lopen en nieuwe ideeën te bespreken. Het is ook de avond dat onze 
bingomasters ons op vermaak trakteren en er weer mooie prijzen te winnen 
zijn. Het bestuur nodigt de leden van de afdeling én hun partners dan ook 
van harte uit om met ons het jaar uit te luiden op weg naar een mooi 2019. 
   

JANUARI - nieuwjaarsreceptie, eventueel behandeling afdelings-VR-voorstellen  
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 11 januari. Tijdens deze 
avond bieden we je uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen.  
Ook worden eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april 
zal worden gehouden, behandeld. De voorstellen moeten voor 1 januari zijn ingediend bij de 
secretaris. Zijn er dus zaken waarvoor je aandacht wilt vragen tijdens de VR, dan is dit de 
uitgelezen kans om van je te laten horen!  
 
 
LOCATIE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 
De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in ontmoetingscentrum “De Herberg”  
aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. De Watersteeg wordt in sommige 
navigatiesystemen aangeduid als “fietspad”. 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. 
 
NOVEMBER VERKOPING: EENMAAL . . . ANDERMAAL . . .  

Volle tafels. Zowel met ingebrachte spullen als met bezoekers 
tijdens de jaarlijkse verkoping van courante amateurmaterialen van 
de afdeling Amersfoort en alhoewel zeker niet alles ʻcourantʼ was, 
wist onze veilingmeester Koos (PA3BJV) zonder al te veel moeite 
de meeste zaken snel aan de man te brengen. 
“Het is toch belachelijk” fluisterde een amateur me in mijn oor: 
“Zoʼn all-mode Yaesu FT-726R kostte een kapitaal rond 1985. Daar 
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moest ik een maand voor werken. En nu gaat hij voor nog 
geen vier tientjes weg. Met de originele doos en alles erbij. 
Is-tie ook nog van een niet-roker geweest!” 
Tijden veranderen en de belangstelling voor bepaalde 
apparaten ook bleek tijdens het vervolg van de veiling. 
Want voor als nieuw zijnde professionele analoge FM-setjes 
voor 2m en 70cm zijn maar weinig gegadigden meer voor. 
Dat was een paar jaar geleden toch echt nog wel anders. 
Wat niet anders was, is dat het aanbod tegen echte 
amateurprijzen van eigenaar wisselde. Slechts een paar items werden niet verkocht en 
moesten door de inbrengers weer mee naar huis genomen worden: terug de shack in. Of 
zou de XYL ditmaal voet bij stuk houden en besluiten dat dit keer toch echt een rit naar de 
gemeentewerf noodzakelijk is?  
 
 
VERON AFDELINGSCOMPETITIE 
Hiernaast de stand van zaken op 1 december 2018. 
Deze maand zijn we weer lekker bezig geweest. De 
vorige maand schreef ik dat het beter ging maar deze 
maand is het nog beter.  
In de maand november hebben we 200 punten 
bijeen gecontest en we staan op 1477 punten. 
Daarmee staan we stevig op een tweede plaats. 
Proficiat aan ieder die hieraan heeft meegewerkt. 
Achter A03-Amersfoort staat A20-Kennemerland met 
1365 punten op een derde plaats. Op één staat A27-
De Kanaalstreek met 1918 punten. 
Het betekend wel dat we in december nog flink ons 
best moeten doen om de tweede plaats te behouden. 
Kennemerland staat slechts 112 punten lager als 
ons! 
Bij PI4AMF hebben ze in november flink hun best 
gedaan. In november werd er (net als in oktober) 
maar liefst 46 punten bijeen gecontest. Twee 
maanden achtereen 46 punten (bij elkaar 92) levert 
de eerste plaats op. 
 
Hoe zien de individuele scores er uit? 
1. De winnaar deze maand is wederom Adriaan 

(PA1LIO) met 26 punten. Van harte gefeliciteerd 
met het resultaat. Adriaan heeft 264 punten, 
maar staat op nummer 2. 

2. Ron (PA3DAM) doet het deze maand ook goed 
met 22 punten en staat op plaats 3 met 159 punten. 

3. Lex (PA1LEX) en Hans (PA2JWN) hebben beide 19 punten. Lex staat met 143 punten op 
plaats 4 en Hans staat met 39 punten op plaats 12. 

4. Gert (PA2LO) deed het deze maand weer ook erg goed met 16 punten. Met 99 punten 
staat hij op plaats 5. 

5. Rienus (PA0RBA) en Gerard (PA0PIW) hebben beide 13 punten behaald. Rienus staat 
met 67 punten op plaats 8. Gerard heeft (met PD0PIW en PA0PIW) daarmee 81 + 30 = 
111 punten bij elkaar en staat hij eigenlijk boven Gert, maar hij staat op plaats 6 en 14. 

1-12 1-11 score 

1. PI4AMF 266 220  46 

2. PA1LIO 264 238 26 

3. PA3DAM 159 137  22 

4. PA1LEX 143 124  19 

5. PA2LO  99 83 16 

6. PD0PIW  81 81  0 

7. PB0ACU  74 65  9 

8. PA3EYC 67 63 4 

9. PAORBA 67 54 13 

10. PA0GRM  50 50  0 

11. PC3M  48 41   7 

12. PA2JWN 39 20  19 

13. PC2F  33 33   0 

14. PA0PIW  30 17  13 

15. PD5ISW  26 22   4 

16. PD0WVD  11 11   0 

17. PE1KWH   9  9   0 

18. PA0RSM   6  6   0 

19. P3CRX   2  2   0 

19. PD0ROS   2   0   2 

21. PA3CWS   1  1   0 

22. PA3BJV 0 0 0 

1477 1277 200 
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6. Roel (PB0ACU) heeft 9 punten. Daarmee staat Roel op plaats 7 met in totaal 74 punten. 
7. Peter (PC3M) doet het erg goed met 7 punten. Daarmee staat hij met 48 punten op 

plaats 11. 
8. Maarten (PA3EYC) en Jaap (PD0ISW) hebben beide 4 punten behaald. Maarten staat 

met 67 punten op plaats 8 en Jaap staat met 26 punten op plaats 15. 
9. Rosanno (PD1ROS) heeft 2 punten behaalt en staat daarmee op plaats 19. Dit zijn de 

eerste twee van velen die hopelijk zullen volgen. 
10. Tijmen (PA3GRM), Frans (PC2F), Willem (PD0WVD), Hans (PE1KWH), Eddy (PA0RSM), 

Chris (PA3CRX), Peter (PA3CWS), Koos (PA3BJV) hebben allen 0 punten gehaald. 
Tijmen staat met 50 punten op plaats 10, Frans staat met 33 punten op plaats 13, 
Willem staat met 11 punten op plaats 16, Hans staat met 9 punten op plaats 17, Eddy 
staat met 6 punten op plaats 18, Chris staat met 2 punten op plaats 19, Peter staat met 
1 punt op plaats 21 en de laatste is Koos op plaats 22.  

 
We hebben nog een halve maand om de score vast te houden. Laten we ons best doen 
daarvoor. Mochten jullie dit lezen en nog niet meedoen dan worden jullie van harte 
uitgenodigd. Doe gewoon eens mee. Dat kan vanaf huis, je hebt er niet veel voor nodig, 
maar ook vanuit Bunschoten bij PI4AMF. Maak daarvoor een afspraak bij Klaas. Met 25 
contest QSOʼs hebt je al 1 punt verdient voor onze afdeling. 
Mocht je mee willen doen maar je weet niet hoe dat gaat, stuur dan een mail naar 
pa3eyc(at)live.nl. 
 
Maarten (PA3EYC) 
 
 
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, 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. 
 
 
BEPAAL MEDE DE KOERS VAN DE VERON 

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar 
invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, 
ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de 
VERON afdelingen bij elkaar om daar besluiten te nemen over 
ingediende voorstellen. De VR wordt in april gehouden. 
Voorstellen op de VR worden ingediend door de afdelingen. Dit 
betekent dat eerst binnen de afdeling zelf gestemd wordt of een 

voorstel ingebracht wordt. Ben je lid van de afdeling Amersfoort en heb jij een voorstel dat 
je graag besproken wil hebben op de VR? Stuur dan vóór 31 december 2018 jouw voorstel 
naar de secretaris (Gert – PA2LO). Het gaat hier om voorstellen die te maken moeten 
hebben met het beleid van de vereniging. De ingediende voorstellen van onze 
afdelingsleden bespreken we binnen de afdeling Amersfoort tijdens onze bijeenkomst van 
januari. De voorstellen die dan worden aangenomen, werken we verder uit en dienen deze 
in bij de algemeen secretaris. 
Heb je een voorstel maar moeite om het op papier te zetten? Mail ook dan je idee naar de 
secretaris. Hij helpt je dan verder met de verwoording ervan. 

https://a03.veron.nl/activiteiten/contesten/
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'VERSE' KANDIDAAT-BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Het bestuur van de afdeling Amersfoort bestaat op dit moment uit 5 leden. Bij elkaar 
opgeteld zijn de huidige bestuursleden al 34 jaar als bestuurslid voor de VERON A03 actief. 
Slechts één van de bestuursleden is korter dan 5 jaar afdelingsbestuurslid. 
Als afdelingsbestuur zijn wij van mening dat te lang in een bestuur zitten niet goed is  
voor een vereniging, daarom zijn we op zoek naar ʻverseʼ kandidaat-bestuursleden.  
Wil jij een steentje bijdragen aan onze afdeling? Meld je dan nu aan als kandidaat-
bestuurslid! 
We geven kandidaten graag de gelegenheid om zich in de komende periode via onze 
website en de nieuwsflits voor te stellen, zodat de leden tijdens de Huishoudelijke 
Vergadering in maart 2019 bij de bestuursverkiezing weer echt wat te kiezen hebben. 
Je aanmelding als kandidaat-bestuurslid kan je mailen aan de secretaris van de afdeling.  
Wil je eerst meer informatie over wat er van je verwacht wordt als bestuurslid? Neem dan 
contact op met Frans de Bles (PC2F), voorzitter van de VERON Amersfoort. 
 
 
VOSSENJACHTCOMMISSIE AMERSFOORT ZOEKT VERSTERKING 
De Amersfoortse vossenjachtcommissie is op zoek naar mensen die het organiseren van de 
jachten in de toekomst willen gaan overnemen. Wil je weten wat het organiseren inhoud en 
hoe de bestaande commissie werkt? Neem dan contact op met Rob (PA0KEL), Rient  
(PA3GXP), Maurice (PA1HHT) of met Frans (PC2F). 
 
 
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. 
 
 
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). 
 
 
  

HET BESTUUR VERON AMERSFOORT (a03) 
WENST EEN IEDER 

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 
 
   
    

Wens je de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heb je een  
nieuw e-mailadres dan kun je dat doorgeven aan Gert van Loo 
(a03@veron.nl). Heb je een bericht/artikeltje voor in de volgende 
Nieuwsflits dan kunt je dit ook opsturen naar dit e-mailadres. 

    
 
PS   - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden. 
BCC  - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis". 

https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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