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VAN DE SECRETARIS              

BESTUUR/CONTACTADRESSEN                

Dit jaar verschijnt ons mededelingenblad in normale oplage maar een keer, nl. een nummer
met de stukken voor de Huishoudelijke Vergadering in maart. Verder kan men via onze
home-page een speciaal nummer downloaden met adressen en algemene informatie over
onze afdeling.
Onze afdelingsbijeenkomsten worden gehouden op de tweede vrijdag van de maand (be-
halve juli en augustus) in het Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22,
Amersfoort. Zaal open  19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 
Elke maandag is er een VERON-A03 (Amersfoort) Activiteiten Maandagavond (VAM-
avond), bestaande uit zelfbouw en onderling QSO, gehouden bij Radio AA, Bedrijfsweg
11, Leusden (industrieterrein De Ambachtsweg),  aanvang 20.00 uur.  
Via onze home-page (of http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/amersfoort), e-mail, het RTTY-
bulletin PI4AMF en Electron (“Komt u ook?”) zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte
houden van het wel en wee van onze afdeling.

BESTUUR:
voorzitter: Dirk Korteland *) PD4DIK Laandwarsstraat 9 3743 BS Baarn  035-5431191
secretaris/vv: Ron v.d. Velden *) PA3HBI Sloothaak 79     3763 ZB Soest     035-6720900
penningmeester: Tijmen de Jong *) PA3GRM Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland 033-4802994
  giro: 3888404 tnv: VERON-A03-Amersfoort Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland
lid: Hilde Sportel *) PA3EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
lid: Hans Witjes *) PA2JWN Mr.Th.Heemskerkln.55B 3818 KK Amersfoort

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Ron v.d. Velden *) PA3HBI
QSL-manager: Peter Butselaar NL 5557 Seringstraat 37 3812 XA Amersfoort 033-4652067
  home-page:  http://members.lycos.nl/nl5557/home.htm 
zendcursus N en C: Jan van Essen PA0SNE Zandkamp 91 3828 GE Hoogland 033-4331683
  e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus: Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
service-bureau: Hilde Sportel PA3EKW
immunisatie-funct.: Koos Sportel PA3BJV 
RTTY-bulletin: Henk Teubler *) PA1HT Molpad 11 3817 WS Amersfoort 033-4632296
NL-vertegenwoordiger: Marcel Zieltjes NL12023 Drakestein 8 3813 RB Amersfoort 033-4806840
computers: Antoon Oostveen PA1OVN Eikenlaan 38 3828 BZ Hoogland 033-4801633
vaa PI8UTR/PI1UTR Carel Sarton PE1ARN Van Beeklaan 61 3829 AT Hooglanderveen
vaa PI4AMF/NL8600: Hans Verberne PA3GDQ Klarinetpad 6 3822 CT Amersfoort 033-4552293
vaa PI3AMF/PI2AMF Sjaak Kamerbeek PE1AQZ Gouden Ploeg 144 3824 DW Amersfoort
depothouder: Heijmen Ceelen PA1HC Holkerweg 62 3861 PN Nijkerk 033-2459082
archief: Frank v. Hamersveld*) PA3DTX Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort
*) e-mail adres: call@amsat.org / afdelings e-mail adres: PI4AMF@amsat.org
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http://a03.veron.nl
http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/amersfoort


AMATEURS VAN HET JAAR 2001 

80 EN 2 METER VOSSENJACHT

Tijdens de kerstbijeenkomst van onze afde-
ling werden Jan (PD0RDQ) en Henk
(PE1IMQ), makers van het RTTY-bulletin
PI4AMF,  uitgeroepen  tot  VERON-A03
radioamateurs van het jaar 2001.
Wij feliciteren Henk met het behalen van
zijn A-licentie in het voorjaar 2002, zijn
nieuwe call is PA1HT.

Zondag 5 mei was er in Soest een vossenjacht georganiseerd door de afdeling Amersfoort.
Terwijl een voltallig bestuur aanwezig was, kwam er zeggen en schrijven precies een jager
op de jacht af.

                                             (foto's Ron van der Velden (PA3HBI ))
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HET “LOG-PER-PROJECT” 

IN MEMORIAM

Vrijdag 1 november 2002 is op 83-jarige leeftijd overleden

OM GERRIT TER HARMSEL (PA0TV)

Gert was ereburger van Barneveld. Hij was ruim 50 jaar zendamateur en een
goede DX-er met zeer vele vrienden over heel de wereld. Onze bijeenkomsten
bezocht hij trouw, zolang hij kon. Hij deelde zijn DX met een aantal
mede-amateurs in midden Nederland en was door de week 's avonds altijd
aanwezig op 2 meter om zijn resultaten met zijn vrienden te delen.
Zijn laatste jaar was moeilijk, desondanks spraken wij hem nog regelmatig.
Wij missen Gert en wensen zijn vrouw en (klein)kinderen de sterkte in het geloof
om dit verlies te dragen. Dat hij ruste in vrede.

Namens het bestuur van de VERON afdeling Amersfoort,
Jan (PA2JHO)
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Misschien (nog) onbekend is, dat onze vereniging sinds vorig jaar in het bezit kwam van
een log-periodische-antenne. Niet zo maar een die even op een mooie voorjaarsdag op het
dak wordt geplaatst, maar een met, al zeg ik het zelf, monsterlijke afmetingen.
De antenne (afkomstig van Fort de Bilt) was, omdat z'n standpijp het begeven had, naar
beneden gekomen. Voordat de overblijfselen zouden worden afgevoerd, was er een “engel”
die dit kon voorkomen.
De  antenne bevond zich  sindsdien  in opslag bij  Heijmen  (PA1HC)  en  is  op   zaterdag
5 oktober van zolder gehaald door een team dat de antenne weer “tot leven” wil brengen,
d.w.z. repareren, opstellen, testen, weer demonteren en er vervolgens een vaste plaats voor
te zoeken.
Van de activiteit die dag heeft Henk (PA1HT) en Kees (PA3ARV) een fotoreportage
gemaakt. Henk hoopt deze binnenkort te publiceren op zijn eigen home page. Als het zover
is dat deze via het internet te raadplegen is hoort u dat tijdig.
Een zeer korte impressie van de “Log-Per”-boom, bestaande uit 2 parallelle liggerpijpen,
11,50 meter lang. Lengte langste/kortste element: 15,50/3,00 meter. Met behulp van de
formule basis x hoogte/2 blijkt de oppervlakte 89 vierkante meter te zijn, geschat gewicht
circa 200 kg, banden 6-30 mHz, en een paar dB.'s versterking.
U begrijpt dat er eerst veel arbeid te verzetten viel om na controle van alle elementen
reparaties te verrichten. Nog belangrijker is hierna, het nodige denkwerk, overleg en
planning om te bepalen hoe verder te gaan.

PI4AMF, RTTY-bulleting van 15 oktober 2002 (foto's onder deze knop)

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/logper2002/logper02.htm


MEDEDELINGEN 

 
AGENDA                       

RTTY-BULLETIN - Iedere dinsdagavond om 20.30 uur verzorgen Jan (PD0RDQ) en
Henk (PA1HT) een RTTY-bulletin. Frequentie 145.7875 MHz, in  phone op 430.050/
145.7875 MHz.

QSL-KAARTEN - Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de afdelingsavond af te halen? Heeft
u een nieuwe call laat  het uw QSL-manager en Centraal Bureau VERON weten.

GEBRUIK VAN AFDELINGSAPPARATUUR - Onze  afdeling bezit een 2 m transceiver
(Kenwood  TS700);  antennes  voor  HF,  VHF  en  UHF;  coax  met amphenol  en N-
connectoren; 4 rotoren met stuurkabel; een aggregaat; en een mobiele antennemast. Deze
spullen kunnen door de leden worden geleend bij onze depothouder Heijmen Ceelen
(PA1HC), tel. 033-2459082 of bij afwezigheid bij onze secretaris. Uiteraard kan dit niet ten
tijde van afdelingsactiviteiten. LET OP: Bij reservering borgsom betalen, annulerings-
kosten kunnen in rekening gebracht worden en schade is voor rekening van de gebruiker.

GEBRUIK  VAN AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of andere activiteit de
club-call gebruiken, dan kunt u dit aanvragen  bij  Hans Verberne (PA3GDQ), telefoon
033-4552293.

E-MAIL  - Wilt u op de hoogte worden gehouden van afdelingsactiviteiten of ons
afdelingsblad digitaal ontvangen, geef dan uw e-mail adres door aan onze secretaris. 

ARCHIEF - Wij zoeken voor ons archief foto's en krantenknipsels van vroeger en nu die
het beeld van het radioamateurisme in onze afdeling kunnen complementeren. Heeft u iets
of weet u iemand die voor ons afdelingsarchief misschien materiaal heeft, kunt u dat laten
weten  aan  Frank  van Hamersveld, Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort, e-mail adres:
PA3DTX@amsat.org.

januari  11 nieuwjaarsreceptie + behandeling afdelings VR-voorstellen
februari 15 Jan Peter Werkman (PE1RMQ) over D.R.M. (Digital Radio Mondiale)  
maart   15 Huishoudelijke Verg. + behandeling VR-voorstellen
april    12  verkoping van courante radio-amateurspullen 
mei 3 lezing over digitale TV door Rein Simonse van de NOZEMA
juni 14 onderling QSO + presentatieVERON- cd WIJ door Heijmen (PA1HC)
juli/augustus geen bijeenkomst
september 13 digitale foto reportage over Amerika door Heijmen (PA1HC) en QSO
oktober 11 video over DXpedition naar Campbell Island (ZL9CI) januari 1999 
november 8 computeravond en zelfbouwtentoonstelling
december 13 bijeenkomst in kerstsfeer
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 VERON-SERVICEBUREAU AMERSFOORT - telefoon 033-4551992

voor: cursusmateriaal, onderdelen, techn. literatuur,
enz., een compleet overzicht vindt u in Electron
(u bespaart portokosten en de afdeling profiteert ervan)

Hilde Sportel (PA3EKW), Albert Schweitzersingel 367, 3822 BV  Amersfoort
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