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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: Hilde Sportel *) PA3EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
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: Hans Witjes *) PA2JWN Mr.Th.Heemskerkln.55B 3818 KK Amersfoort
lid: Gerard Overbosch *) PD5GO v. Oldebarneveltstraat 67 3862 SG Nijkerk 033-2462134
lid: Frans Snoeks *) PE1NET Franklinstraat 20 3817 VE Amersfoort 033-4632521

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-vertegenw.: 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: Ron v.d. Velden PA3HBI Sloothaak 79 3763 ZB Soest     035-6720900
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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AMATEUR VAN HET JAAR 2002 

SILENT KEY

In  de  vroege  morgen  van 20 februari 2003 is op 68-jarige leeftijd overleden

OM THEO CORBEE (PE1DDZ)

Theo behaalde zijn machtiging aan het eind van de zeventigerjaren. Hij was
daarmee een van de laatste uit een grote groep amateurs die in deze jaren
op de banden verschenen, het was in die jaren een drukte op de frequenties.
Er werd veel gebouwd en op 2 meter besproken, hierin had Theo altijd een
goede raad en vooral een rustige benadering van al deze techniek. Zijn
specialiteit was de telexmachine. Menigeen kreeg ondersteuning en hulp van
Theo, zodat ook dat probleem een oplossing vond. 
Theo was altijd trouw in de diverse ronde's te horen. We zullen hem missen.
Wij wensen de familie zeer veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Amersfoort,
Koos Sportel (PA3BJV)
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Tijdens de kerstbijeenkomst van onze afdeling
werd Han Pater (PA1HLC) uitgeroepen  tot
VERON-A03 radioamateur van het jaar 2002.



VERSLAG ARDF-ORIËNTATIEJACHT AFD. AMERSFOORT

Na vorig jaar het fenomeen ARDF geïntroduceerd te hebben kwam de vraag om dit soort
jachten opnieuw te organiseren. Ook dit jaar werd de jacht gepland op 18 mei in 't
natuurgebeid "de Korte Duinen", wat samen met "de Lange Duinen" deel uitmaakt van de
grootste binnenlandse zandverstuiving van europa.

DE OPKOMST
Door op de valreep nog aan te komen bracht Hijmen (PA1HC) het percentage van 300 naar
400% vergeleken met de opkomst van vorig jaar. Het weer was deze keer geen spelbreker. 

HOE ZAG HET PROGRAMMA ER UIT
De jacht was verdeeld in een 80 meter bakenpeiling, ARDF-jacht en een spoetnikjacht op 2
meter. Dit was gedaan om de minder geoefenden ook mee te kunnen laten doen. Tevens
leverde het vinden van de spoetnikjes extra bonuspunten op.
De bakenpeiling kwam als eerste aan de orde, waarbij de tijd gegeven werd om de
ontvangers nog even te leren kennen en eventueel af te regelen. Helaas lukt dat bij Jaap
(PA1JD) niet helemaal.

JACHTVERSLAG
Na iedereen verwelkomt te hebben werd uitleg gegeven over 't verloop van de jacht en de
verschillende disciplines. Dit was op de achterzijde van de formulieren nog een keer te
lezen voor het geval dit vergeten mocht zijn.
Het probleem zat in de kennis van werking van de 80 meter-ontvangers. Hoe zat dat ook
weer, wat is voor of achter en moet ik nu op maximum of minimum peilen, waren veel
gehoorde vragen. Soms kun je dan door anderen op 't verkeerde been worden gezet, omdat
je 't zelf ook niet zeker meer weet. Dit keer was 't MO-baken niet achter de jagers opgesteld
maar in een hoek van het jachtgebied. Dus zo makkelijk mogelijk en geen geintjes dit keer.
Helaas ging iedereen de mist in ofschoon het weer goed was. Door een overmacht aan
jagerswijsheid van de menigte ging de enige die het wel wist overstag en peilden alle jagers
900 fout, waarbij Koos (PA3BJV) het minst op het verkeerde been stond met 78 mm van de
daadwerkelijke positie. Koos kennende heeft hij hier een bijzonder onrustige nacht aan
overgehouden.
Na de bakenpeiling geëvalueerd te hebben werd aangevangen met de ARDF-jacht. Zoals
met een ARDF-jacht gebruikelijk stonden er 5 vossen opgesteld in het gebied. De vossen
zenden op volgorde 1 minuut hun eigen call in een cyclus van 5 minuten, dus is het snel
peilen en lopen maar weer. Voor de niet-morsisten was op het formulier uitleg gegeven
waar ze op moesten letten. Tel de punten aan het einde van de call en je hebt het
vosnummer. Ook de bakenpeiling-snelcurcus kon gelijk in de praktijk worden geoefend.
Door steeds weer kruispeilingen te maken en dit op de kaart te zetten heb je inzicht in de
positie van de vos. Je moet dan wel weten waar je loopt op de kaart. Één team deed dit zeer
consequent en had de eerste vos redelijk snel te pakken. Alleen moest iedereen natuurlijk
dat spoetnikje ook nog hebben en daar ging veel tijd in verloren. Alle vossen vinden zonder
spoetnik had meer punten opgeleverd dan 3 met. Helaas werd na het vinden van de eerste
vos   alle    opgedane  ervaring,  kennis  en  tips  overboord  gegooid  en  begon  de  massale
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BEZOEK AAN GRONDSTATION SCHOONHOVEN

 "duinloop" naar de volgende vos. Met vereende krachten werd deze relatief snel gevonden.
Op naar de volgende. De vermoeidheid begon zijn tol te eisen en ging de nauwkeurigheid
ook nog overboord. Alsof het nog niet genoeg was, werd er maar weer een duintje gepakt
en de derde vos voorbij gelopen. Gelukkig werd iedereen weer terug geroepen door Jaap
(PA1JD) en nadat hij de 2 meter spoetnik opgespoord had, hield iedereen het voor gezien.
De beentjes wilden niet meer. Moegestreden werd unaniem de terugtocht aanvaard, de
gemaakte fouten uitgebreid bediscussieerd (de afstand tussen continue zendende vossen
schijnt kleiner te zijn dan vossen in tijd cyclus?) en de prijzen onderling verdeeld. De
organisatie moest daarna nog even aan de bak en de lustig toeterende vossen ophalen,
waarbij soms ook op de spoetnikjacht moest worden gegaan, omdat deze soms te goed
verstopt waren.

AFSLUITING
Nadat iedereen weer in 't restaurant was aangeland moest er nog even gerekend worden,
waarna de prijsuitreiking volgde. De bakenpeiling gaf de doorslag. 1e prijs Team
PA3BJV/PA3EKW, 2e prijs Team PA1HC/PA1JD en 3e prijs Team PD0RDQ.
Ondanks de vermoeidheid, bij de jagers was de animo er nog steeds om in de toekomst
weer zoiets op te zetten in een iets eenvoudiger vorm om in een soort trainingstraject meer
geoefendheid te krijgen wat door mij van harte aangemoedigd en ondersteund zal worden.

EINDRESULTAAT
Een geslaagde dag, goed weer en iedereen tevreden wat wil je nog meer.

Deze jacht werd mogelijk gemaakt door: Hans (PA2JWN), Hilde (PA3EKW), Tijmen
(PA3GRM), Frans (PE1NET), Restaurant "De Korte Duinen" en natuurlijk de jagers van
de afdeling Amersfoort (voor meer foto's klik hier).

Hans (PA2JWN)

In de vroege ochtend van 14 juni zijn circa 14 leden van de VERON afdeling Amersfoort
op pad gegaan voor een bezoek aan het NAVO satellietgrondstation Schoonhoven. Na door
lommerrijke streek gereden te hebben met links en rechts diverse antennemasten, doemde
voor het geoefend oog aan de horizon boven de boomkruinen een witte koepel op. Kort
overleg via de 145.500 MHz met de andere volgauto maakte voor iedereen duidelijk dat dit
niet een moskee van Schoonhoven was maar ons reisdoel...;)
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HET PACKETRADIO-BBS PI8UTR UIT DE LUCHT

Ondanks de grote van de koepel (20 meter) was het toch nog lastig op visuele navigatie de
laatste kilometers af te leggen. In zo'n geval doet de uitnodiging met straat en vooral
straatnummer erbij uitkomst. 
Onze komst was aangemeld dus opende het hek zich elektrisch en betraden we, door
kamera's bespied, het stukje militair terrein. In een knus onderkomen werd onze groep
welkom  geheten  en  getrakteerd  op  koffie met cake. Getuigen de vele souvenirs boven de
kantine/bar waren wij niet de eerste bezoekende groep. Uit de intro bleek duidelijk dat de
VERON afdeling Amersfoort wel een van de eerste (in de rij) van bezoekende
amateurverenigingen was.
Na een gedegen introductie - in de wereld die Satcom heet - werd ons het nodige duidelijk
welke rol het grondstation speelt als radertje binnen het grote NAVO communicatie
netwerk. 
Schoonhoven behoord tot een van de satellietgrondstations van het eerste uur. Het is sinds
1972 operationeel en heeft in de loop der jaren een aantal moderniseringen moeten
ondergaan om aan de steeds veranderende vraag naar satellietcommunicatie te kunnen
blijven voldoen. Echter medio 2004 zal - naar verwachting - het grondstation door de
NAVO buitendienst worden gesteld. Haar taken worden dan overgenomen door een van de
andere grondstations in het NAVO netwerk.
Zien is geloven geldt in de techniek, zo ook in onze radioamateurhobby.
Een rondleiding langs al het moois wat we in de PowerPoint presentatie als blokschema
hebben gezien mocht dus niet ontbreken. Daar werd ruimschoots in voorzien; door zeer
betrokken professionals die van hun werk hun hobby hebben gemaakt (en voor onze
gastheer gold ook nog het omgekeerde; hij is ook zendamateur).
Het station is zeer degelijk en compact opgebouwd volgens een concept dat begin jaren `70
zeer gangbaar was. Het concept is ook terug te vinden in de eerste commerciële
grondstations van Lesieve (Belgacom) en Burum. (Xantic). Dit is overigens niet zo
verwonderlijk is als men bedenkt dat vele `zegeningen van de moderne tijd` uit de militaire
sector stamt. Dit geldt zeker voor ruimtevaart en satellietcommunicatie. Voor de kenners
zitten de verschillen uiteraard in de details.
Het was voor ons radioamateurs dan ook smullen ook zo'n grondstation eens van zeer
dichtbij te kunnen aanschouwen. We kunnen al met al terugzien op een zeer geslaagde
excursie dag.                                                                                                   Eddy, PA0RSM

Na elf jaar packetradio heeft Carel (PE1ARN) besloten dit experiment op 9 november j.l. te
beëindigen.
De laatste jaren liep het gebruikersaantal steeds verder terug. De laatste weken waren de
gebruikers van de de BBS,  per dag, op de vingers van een hand te tellen... Het packet
netwerk is de afgelopen tijd behoorlijk afgebrokkeld door wegvallen van linken, door QRT
gaan van sysops en het kwam herhaaldelijk voor dat er dagen geen berichten in of uit
PI1UTR  te krijgen waren.
Wij danken Carel voor het vele werk dat hij in dit BBS heeft gestoken.
Wilt u het werk van Carel overnemen kunt u contact opnemen met de secretaris
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SILENT KEY

''De schijven zijn gewist,
de lampjes zijn uit,
resetten hoeft niet meer,
de verbinding blijft open.''
                      PA3ARV

Verbijsterd was ik en velen met mij, maandagavond 10 november op onze
VAM-avond bij PI4AA, te horen dat ons oud-bestuurslid en goede vriend 

CORNELIS (KEES) WOUTER DE HAAN 
(PA3ARV / ZS6ADE)

4 november jongstleden op bijna 74-jarige leeftijd is overleden.

Kees, frequent bezoeker van onze bijeenkomsten alsmede die bij PI4AA, was
nog eerverleden week in goede gezondheid in ''Villa AA'' aanwezig en volop
betrokken bij de toen lopende discussie.
Degenen die hem beter kenden weten hoe hij zich dan weerbaar en eigenzinnig
kon opstellen, waarna - althans zo verging het mij vaak - zijn mening tot
nadenken stemde.
Een bijzonder mens, die - zoals boven het overlijdensbericht staat vermeld - tot
op het laatst zijn leven regisseerde, is niet meer.
Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen voor wie hij grote
liefde voelde.
De teraardebestelling heeft plaatsgehad op 8 november op de gemeentelijke
begraafplaats aan de Frieswijkstraat te Nijkerk.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort,
Henk Teubler (PA1HT)
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SILENT KEY

Op 12 november 2003 is op 50-jarige leeftijd overleden ons oud bestuurslid,

HANS VERBERNE (PA3GDQ)

Hans kwam eind 80-er jaren binnen in onze afdeling, vanuit Helmond. 
Hij heeft toen gelijk de draad weer opgepakt en werd actief met de JOTA bij de
Karel Doorman Groep. Het werken met de jeugd ging hem goed af, altijd met de
nodige rust en goede organisatie, wist hij met name tijdens de opbouw van deze
evenementen een goed lopend geheel te creëren.
Hans is vele jaren lid van het afdelingsbestuur geweest, een taak die hij heel
serieus nam.
Ook bij de diverse presentaties van de Amersfoortse vereniging, zoals de hobby
dagen in de Flint was hij een zeer behulpzame kracht.
De jaarlijkse terug kerende Dag voor de Amateur was een van zijn favorieten,
steeds weer rustig op de achtergrond opererend was hij aanwezig. 
Contesten deed hij niet, maar opbouwen en zorgen dat de zaak blijft lopen was
ook zijn motto tijdens de PACC contesten van de afgelopen jaren.
Tot slot natuurlijk elke donderdagavond bij radio AA, de opnames, die samen
met mij gemaakt werden, om op maandagavond de lucht in te sturen tijdens de
informatie en nieuws uitzendingen van PI4AA. Heel veel tijd en aandacht gaf hij
op deze wijze aan de hobby en de VERON.
Dank zijn wij hem verschuldigd voor al dit werk en zijn inzet, we zullen hem
missen, wij wensen zijn nabestaanden en familie heel veel sterkte om dit verlies
te verdragen.
Hans is SILENT KEY, houd hem in UW gedachte als een stille harde werker. 

Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), voorzitter
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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 Ron van der Velden (PA3HBI), telefoon
035-6720900.

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  10 nieuwjaarsreceptie + behandeling afdelings VR-voorstellen
februari 21 verkoping   
maart   14 Huishoudelijke Verg. + behandeling VR-voorstellen
april    11 lezing over de dx-peditie naar Comoros door Rob van den Ent (PE9PE)
mei 9 lezing over de dx-peditie naar de eilanden Dominica en Montserrat door

Ronald Stuy (PA3EWP) en Rob Snieder (PA5ET)
juni 13 onderling QSO
juli/augustus geen bijeenkomst
september 12 digitale foto show door Gerard (PD5GO) (vakantie Tsjechië); lezing

Carel (PE1ARN) over “Echolink” en onderling  QSO
oktober 10 verkoping van courante radio-amateurspullen 
november 14 computeravond en zelfbouwtentoonstelling
december 12 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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