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VAN DE SECRETARIS

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 (behalve 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 (VAMavond), 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 RTTYbulletin PI4AMF en Electron (“Komt u ook?”) zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte
houden van het wel en wee van onze afdeling.

BESTUUR/CONTACTADRESSEN

BESTUUR:
voorzitter:
secretaris/vv:
penningmeester:
giro: 3888404
lid:
lid:
lid:

Hilde Sportel *)
PA3EKW
Ron v.d. Velden *)
PA3HBI
Tijmen de Jong *)
PA3GRM
tnv: VERON Amersfoort
Hans Witjes *)
PA2JWN
Gerard Overbosch *) PD5GO
Frans Snoeks *)
PE1NET

A.Schweitzersingel 367
Sloothaak 79
Ambachtlaan 57
Ambachtlaan 57
Mr.Th.Heemskerkln.55B
v. Oldebarneveltstraat 67
Franklinstraat 20

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:
Ron v.d. Velden *)
PA3HBI
QSL-manager:
Peter Butselaar
NL 5557
Seringstraat 37
home-page: http://members.lycos.nl/nl5557/home.htm
zendcursus N en C:
Jan van Essen
PA0SNE
Zandkamp 91
e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus:
Koos/Hilde Sportel
PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 367
service-bureau:
Hilde Sportel
PA3EKW
immunisatie-funct.:
Koos Sportel
PA3BJV
RTTY-bulletin:
Henk Teubler *)
PA1HT
Molpad 11
NL-vertegenw.:
Marcel Zieltjes
NL12023
Drakestein 8
computers:
Antoon Oostveen
PA1OVN
Eikenlaan 38
vaa PI8UTR/PI1UTR
vaa PI4AMF/NL8600: Ron v.d. Velden
PA3HBI
Sloothaak 79
vaa PI3AMF/PI2AMF Sjaak Kamerbeek
PE1AQZ
Gouden Ploeg 144
depothouder:
Heijmen Ceelen
PA1HC
Holkerweg 62
archief:
Frank v. Hamersveld*) PA3DTX
Van Woustraat 28
*) e-mail adres: call@amsat.org / afdelings e-mail adres: PI4AMF@amsat.org
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3822
3763
3828
3828
3818
3862
3817

BV
ZB
DB
DB
KK
SG
VE

Amersfoort
Soest
Hoogland
Hoogland
Amersfoort
Nijkerk
Amersfoort

033-4551992
035-6720900
033-4802994

3812 XA Amersfoort

033-4652067

3828 GE Hoogland

033-4331683

3822 BV Amersfoort

033-4551992

3817 WS Amersfoort
3813 RB Amersfoort
3828 BZ Hoogland

033-4632296
033-4806840
033-4801633

3763
3824
3861
3817

035-6720900

ZB
DW
PN
PG

Soest
Amersfoort
Nijkerk
Amersfoort

033-2462134
033-4632521

033-2459082

KERSTBIJEENKOMST 2003

De gezellige kerstbijeenkomst van onze afdeling was dit jaar anders dan anders.
Hilde (PA3EKW) begon de avond met een ieder welkom te heten en te vertellen wat we
deze avond allemaal konden verwachten.
Hierna was er een optreden van het koor de Rainbow Singers uit Nijkerk, onder muzikale
begeleiding van Gerard (PD5GO), die later op de avond nog een keer een medley van
bekende liedjes ten gehore bracht.
Zoals elk jaar werd er even teruggeblikt op het afgelopen jaar 2003. Dit jaar werd er niet
één amateur van het jaar gekozen, maar mochten wij ons allemaal als amateur van het jaar
beschouwen.
Nieuw was ook deze avond een knock-out show onderleiding van Hilde. Hiervoor werd de
zaal in drieën gedeeld (een ja-, nee-, en een niet-meer-meedoen-veld). Aan de hand van
vragen kon je in het ja- of nee-veld gaan staan. Bij een fout antwoord moest je in het derde
veld gaan staan. Uiteindelijk bleef er een speler over die een leuke prijs kreeg.
Hierna kwam de klapper van de avond, een goed verzorgd koud buffet.
Een kleine loterij besloot deze zeer gezellige avond.

PACC 2004

Zoals bekend deed PI4AMF mee aan de PACC-contest in de categorie multi operator, multi
trx.
Hierna het resultaat:

Band
160 CW
80 CW
80 SSB
40 CW
40 SSB
20 CW
20 SSB
15 CW
15 SSB
10 CW
10 SSB

Totalen
Score totaal: 488025 punten.

Geldige QSO's
266
354
142
475
117
314
117
163
54
7
16
-----2025
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Punten
266
354
142
475
117
314
117
163
54
7
16
-----2025

Multipliers
35
37
4
45
14
47
11
38
5
3
2
-----241

Vanaf nu is het geduld oefenen totdat bekend wordt waar we landelijk eindigen, zodra
bekend, wordt deze stand ook in het telexbulletin PI4AMF vermeld.
Telexbulletin PI4AMF, 17 februari 2004.
PS - In het veld van 16 deelnemers, met als aanvoerder PI4CC met een score van 1.292.400
en als hekkensluiter PI4APD met 24.444 punten, behaalde PI4AMF de 5e plaats.
PI4AA eindigde op de 13e plaats met 472 QSO's, 78 multipliers en 36.816 punten.
Voor beide stations zeker een felicitatie waard.

VERSLAG VAN DE 65e VERON VERENIGINGSRAAD

Voorbereiding
Bij het doornemen van de 65e verenigingsraadvoorstellen, viel mijn oog op de voorstellen
van afdeling Eindhoven en Den Haag. Respectievelijk voorstel 16: "officieel document na
het slagen voor zendexamen" en voorstel 17: "instellen van een morse certificaat".
Onwillekeurig dwaalde mijn gedachten af naar het moment van examen doen en het daar op
volgend wachten op de postbode die de fel begeerde papieren zou bezorgen.
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Omdat ik er niet alleen zuinig op ben, maar toch ook wel een beetje trots, hebben de
officiële zendamateur papieren al jaren een plaatsje gevonden in de map bij m'n
vakdiploma's.
Ter voorbereiding van mijn standpunt op de afdelingsvergadering, heb ik nog even m'n
diploma map erbij gepakt.
Zonder mijn A-machtiging uit 2002 tekort de willen doen, denk ik dat elke
overheidsdienaar in het buitenland spontaan in de houding springt bij het zien van mijn
C-machtiging uit 1967 met koninkrijkswapen en/of de verklaring van bevoegdheid het
officiële ronde wapen van het Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie.
Ik kom tot de conclusie dat ik deze twee VR voorstellen kan steunen.
Verklaring van bevoegdheid, honderd jaar Telegraaf- en Telefoonwet 1904
Bij de verdere vergelijking in de uitvoeringsvormen van de amateur-diploma's viel mijn oog
op een aardig detail.
Mijn A-machtiging is op basis van de huidige Telecommunicatiewet verstrekt.
Op de verklaring van bevoegdheid en de C-machtiging lees ik: "gelet op artikel 3ter van de
Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (staatsblad no. 7) en hoofdstuk VI van het Radio
reglement 1930."
Aangezien ik iets met jaartallen heb, moest daar het mijne van weten.
Al zoekend even een paar "feitjes" op een rij gezet (misschien voor u een paar nieuwe
internet-zoektermen?):
Op 11 januari 1904 is de radiowetgeving in Nederland ingevoerd.
Het wetsontwerp is destijds voorbereid door Johannes Theodorus van der Hoeven (*2 mei
1872 te Brielle, +4 januari 1955 te Breda).
De Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 is tot stand gebracht, onder de minister van
Waterstaat Handel en Nijverheid Mr. J. Ch. de Marez Oyens (*21 januari 1845 te
Amsterdam, +11 augustus 1911 te Partenkirchen/Duitsland).
De wet is officieel van kracht geworden middels een publicatie in het staatsblad no. 7.
In 1996 is met de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (staatsblad no. 321, artikel 65)
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (staatsblad no. 7) officieel ingetrokken.
Voor de bijbehorende radiowetgevingshistorie verwijs ik naar de fraaie site van het
agentschap Telecom. (http://www.100jaarradiowetgeving.nl/)
Een sfeerverslag van de vergadering
Het was een mooie dag toen de delegatie, bestaande uit Hilde (PA3EKW), Ronald
(PE1LID) en ondergetekende Eddy (PA0RSM), de circa een uur durende reis naar Arnhem
aanvaarde. Aangekomen in de vergaderzaal was het al gezellig druk. Veel afgevaardigden
gebruiken voor de aanvang van de VR de tijd om even bij te praten.
Netjes op tijd opende de voorzitter de 65e VR vergadering. Bij de mededelingen werd
en-passant melding gemaakt dat het ruimtestation NA0ISS (met aan boord astronaut André
Kuiper, PI9ISS) vanochtend goed hoorbaar was.
Vervolgens kwamen de berichten van verhindering, amendementen en intrekking van VR
voorstellen aan bod.
Een moment van aandacht werd ingelast voor het nieuwe boek "Amateurradioantennes een
juridische leidraad". Ik heb het ingezien, een vond het goed leesbaar geschreven boek ter
voorkoming van antenneplaatsings problemen, en hoe te handelen in geval van.
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Het behandelen van de jaarverslagen bleek ook dit jaar hamerstukwerk. Dit vooral dankzij
het vooraf gegeven boekje met vergader-bescheiden, bestaande uit duidelijke tekst en
tabellen en vooral het huiswerk vooraf van de afgevaardigde delegatieleden.
Een uur ingelopen op het vergaderschema, begon de voorzitter aan zijn rede. Dit is een vast
onderdeel met een terugkijk op het afgelopen jaar, maar vooral een blik in de nabije
toekomst. Omdat ik dit een van de hoogtepunten van de VR vind, wil ik mijn gemaakte
aantekeningen met u delen:
 VERON in 1945 opgericht, voorbereiding werkgroep 60 jarig jubileum
 krantartikel: beschaafde dwarsliggers = vrijwilligers met veel ervaring en vrije tijd. Ook
de VERON kan in toenemende mate een beroep doen op deze - éminence gris bijvoorbeeld met antenne- en woningwet zaken.
 de gezondheidshype m.b.t. radiostraling is weer rationeel
 PLC = access powerline is exit, in Nederland zijn de alternatieven (ADSL)zijn
goedkoper. De inhouse variant met PLT = Powerline technology vormt nog wel een
risiko. De VERON vermijdt het noemen van storende PLT product- en merknamen ter
voorkoming van juridische schade claims.
 PA0AA bestaat 75 jaar. Op 16 mei 1929 bracht de NVIR tijdens de Radiosalon de call
PA0AA voor het eerst in de lucht. Tussen 1 en 16 mei a.s. wordt de jubileum call
PI75AA door diverse (oud)PA0AA medewerkers in de lucht gebracht. Open dag op
15/16 mei kijk in Electron en/of www.veron.nl voor details.
 instapvergunning = instroom van onderaf/laagdrempelig; een werkgroep is gevormd.
 WRC2003: 40 meterband voorstel 100kHz uitbreiding, WRC2005: harmonisatie 40
meterband.
 roepnamenlijst; veel adresgegevens ontbreken = vergeten bon op te sturen; herkansing
via site van Administratie Telecom.
 beëindigen van de huidige vereniging aansprakelijkheidsverzekering, overleg met een
nieuwe verzekeraar.
Na de lunchpauze werd aanvang gemaakt het behandelen van de VR voorstellen. Onze
delegatie had een keurige lijst met steminstructies meegekregen van de secretaris. Deze lijst
geeft het stemgedrag weer van onze afdelingsleden.
Zoals te verwachten was deed het roepletter-beleid het meeste stof opwaaien. Het HB heeft
toegezegd de (emotionele) reacties uit de VR mee te delen aan het agentschap Telecom.
Aan het eind van deze constructieve 65e VR, werden een zestal rondvragen behandeld met
betrekking tot: 
Verzekering (ingetrokken)

instapvergunning, mandaad VR2003

N-vergunning verruimen

instapvergunning harmonisatie

adresgegevens herdruk AT bon
Al met al kan onze Amersfoortse delegatie terugkijken op een geslaagde en constructief
verlopen 65e VR.
Voor ondergetekende is het inmiddels de zevende VR, sinds ik in 1968 als Helderse
afgevaardigde mee mocht naar het verre Utrecht (Hotel Smit). De OM's zeiden destijds dat
het bij mijn amateur opvoeding hoort...
Eddy (PA0RSM) - Amersfoort, 24 april 2004.
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MEDEDELINGEN

RTTY-BULLETIN - Iedere dinsdagavond om 20.30 uur, verzorgd door Jan (PD0RDQ) en
Henk (PA1HT). Frequentie 145.7875 Mhz (phone 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 Nconnectoren; 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, annuleringskosten 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 onze secretaris.
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 archief misschien materiaal heeft, kunt u dat laten weten
aan Frank v. Hamersveld, Van Woustr. 28, 3817 PG Amersfoort (PA3DTX@amsat.org).
AGENDA
januari
februari

9 nieuwjaarsreceptie + behandeling afdelings VR-voorstellen
20 foto’s PACC PI4AMF door Koos (PA3BJV), video over de renovatie
van de zendtoren in Hilversum voor o.a. digitenne en een video over de
opleiding van astronauten
maart
12 Huishoudelijke Verg. + behandeling VR-voorstellen
april
16 verkoping van courante radio-amateurspullen
mei
14 lezing door Evert Bakker (PA2KW) uit Ede (over meteorscatter) en Marc
Neyts (PE4MN) uit Rhenen (over meteoorwaarnemingen)
juni
11 foto’s velddag PI4AMF door Koos (PA3BJV) en een video over de
vulkaan uitbarsting van de Mount St. Helens in de VS en onderling QSO
juli/augustus
geen bijeenkomst
september 10 foto’s Friedrichshafen en vakantie Hongarije door Koos (PA3BJV),
PACC 2004 dia’s van Frans (PE3WAA), velddag en vakantie naar de
States door Marten (PD5MZ), vakantie video Jaap (PA1JD), een video
over het weerschip de Cumulus door Wim (PA3AGZ) en onderling QSO
oktober
8 verkoping van courante radio-amateurspullen
november 12 lezing over het project Back to the Future
december 10 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

