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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 (intree gratis).
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
Eddy Krijger *)
PA0RSM

A.Schweitzersingel 367
Sloothaak 79
Ambachtlaan 57
Ambachtlaan 57
Mr.Th.Heemskerkln.55B
v. Oldebarneveltstraat 67
Kroonenburg 24

3822
3763
3828
3828
3818
3862
3813

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie:
Ron v.d. Velden *)
PA3HBI
QSL-manager:
Peter Butselaar
NL 5557
Seringstraat 37
3812
home-page: http://members.lycos.nl/nl5557/home.htm
zendcursus N en C:
Jan van Essen
PA0SNE
Zandkamp 91
3828
e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus:
Koos/Hilde Sportel
PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 367 3822
service-bureau:
Hilde Sportel
PA3EKW
immunisatie-funct.:
Koos Sportel
PA3BJV
RTTY-bulletin:
Henk Teubler *)
PA1HT
Molpad 11
3817
NL-vertegenw.:
Marcel Zieltjes
NL12023
Drakestein 8
3813
computers:
Antoon Oostveen
PA1OVN
Eikenlaan 38
3828
vaa PI4AMF/NL8600: Ron v.d. Velden
PA3HBI
Sloothaak 79
3763
vaa PI3AMF/PI2AMF Sjaak Kamerbeek
PE1AQZ
Gouden Ploeg 144
3824
depothouder:
Heijmen Ceelen
PA1HC
Holkerweg 62
3861
archief:
Frank v. Hamersveld*) PA3DTX
Van Woustraat 28
3817
*) e-mail adres: call@amsat.org / **) call@xs4all.nl; afdelings e-mail adres: PI4AMF@xs4all.nl
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BV
ZB
DB
DB
KK
SG
VR

Amersfoort
Soest
Hoogland
Hoogland
Amersfoort
Nijkerk
Amersfoort

033-4551992
035-6720900
033-4802994

XA Amersfoort

033-4652067

GE Hoogland

033-4331683

BV Amersfoort

033-4551992

WS
RB
BZ
ZB
DW
PN
PG

033-4632296
033-4806840
033-4801633
035-6720900

Amersfoort
Amersfoort
Hoogland
Soest
Amersfoort
Nijkerk
Amersfoort

033-2462134
033-4330583

033-2459082

KERSTBIJEENKOMST 2004

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 kleine quiz door Koos (PA3BJV). De aanwezigen kregen een deel van
een foto te zien en moesten raden wat het voorstelde.
Zoals elk jaar werd er even teruggeblikt op het afgelopen jaar 2004. Ook werden enige
amateurs in het zonnetje gezet.
Hierna kwam de klapper van de avond, een goed verzorgd koud buffet.
Een kleine loterij besloot deze zeer gezellige avond.

HERDENKING SCHEVENINGEN RADIO

Radiozendamateurs in Nederland hebben in het weekend van 18 en 19 december 2004
herdacht dat precies honderd jaar geleden het Rijkskuststation Scheveningen Radio werd
opgericht. Dit deden ze door een speciaal zendstation (PC100H) vanuit het monumentale
zendstation Radio Kootwijk op de Veluwe in de lucht te brengen. Ook amateurs van onze
afdeling waren hier actief.

SNERT-VOSSENJACHT

Zondag 30 januari was er een 80 meter vossenjacht. Voor velen was dit de gelegenheid om
de vossenjacht-ontvanger, naar ontwerp van Rob (PA0KEL) en Peter (PA3EPX), uit te
proberen.
Startplaats was Restaurant "de Korte Duinen" aan de Birktweg tussen Amersfoort en Soest
(naast tankstation Avia).
Eerst was er een kruispeiling en daarna de vossenjacht. De eerste drie kregen een mooi
vossenjachtaward.
Na afloop van deze bijzonder geslaagde jacht was er snert.

EXCURSIE RADIO-MUSEUM JAN CORVER

Zaterdag 5 november brachten een aantal zendamateurs uit onze afdeling een bezoek aan
het bekende radiomuseum in Budel.
Hier is voor de liefhebber van oude radio’s en buizen veel moois te zien.
Een bezoek dat zeker voor herhaling vatbaar is. Voor info over het museum en
openingstijden kunt u kijken op de internet site van het museum.
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IN MEMORIAM
In december is in zijn woonplaats Nijkerk overleden ons oud bestuurslid

Jan van Dalum (PA3ERI)
Jan heeft in zijn actieve tijd als zendamateur veel tijd gestoken in het
verenigingswerk.
Daarnaast nam hij ook tijd om collega amateurs te helpen bij het behalen van de
D- en C-machtiging, een periode waar zij met plezier aan terug denken.
Wij zijn als afdeling dankbaar voor het werk dat hij voor ons gedaan heeft
Zijn familie wensen wij sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort,
H.Sportel (PA3EKW), voorzitter

IN MEMORIAM
Op vrijdag 7 januari 2005 overleed op 64 jarige leeftijd

Hugo Johannes Lous (PA3DKJ)
Bijna 25 jaar geleden behaalde Hugo zijn C-machtiging en kreeg de call PE1IHZ
toegewezen. Vrij vlot daarna slaagde hij voor het morse examen en werd zijn call
PA3DKJ.
Nagenoeg niemand heeft echter deze call gehoord. Hugo's voorkeur ging uit naar
zelfbouw. Techniek interesseerde hem mateloos. Niet verwonderlijk als je weet
dat Hugo van beroep bouwkundig ingenieur/adviseur is geweest.
Ruim 15 jaar geleden begon Hugo meer interesse te tonen voor tekenen en
schilderen.
Het bleek dat Hugo talent had en in de loop der jaren vele technieken op dit
gebied perfect onder de knie gekregen had.
Het is daarom ook dat de schildersclub "de vrije kwasten" met het overlijden van
Hugo een aimabel vriend en schildersmaatje verloor.
"Hoe kunnen wij de dood begrijpen,
we begrijpen het leven niet eens."
Hugo is op woensdag 12 januari 2005 in zijn woonplaats Barneveld begraven.
Wij wensen zijn vrouw Doca, kinderen en kleinkinderen alle sterkte om het verlies
van Hugo dragelijk te maken.
Namens de leden en bestuur VERON afdeling Amersfoort,
Oege Oevering (PE1HSS)
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IN MEMORIAM
Op 22 januari 2005 is te Hoogland geheel onverwacht op 74 jarige leeftijd
overleden

Gijs van Bekkum (PD0OZF / NL911)
Gijs genoot van het leven en hij verveelde zich geen moment. Een van zijn
hobby's was zend- en luisteramateur. Als er een heel speciaal station was te
werken, dan was Gijs er als de kippen bij. Ook was hij vaak actief met het volgen
van vliegtuigen via de ether, welke de oversteek naar Amerika maakte. Het
opknappen van een oude ontvanger deed hem ook veel plezier. Daar kwam zijn
voormalig beroep als instrumentmaker zeer goed bij van pas. Als je bij Gijs thuis
kwam dan was het even een kopje thee samen met zijn vrouw Annie en daarna
naar het kamertje boven waar zijn prachtig opvallend nette shack was.
Wij wensen zijn vrouw Annie en familie veel sterkte met het verwerken van dit
verlies.
Namens leden en bestuur VERON afdeling Amersfoort A03,
Tony Ouwehand ( NL11764)

IN MEMORIAM
Op donderdag 26 mei 2005 is geheel onverwacht op 63-jarige leeftijd
overleden ons oud bestuurslid

Hans Moorhoff (PA0HML)
Wij wensen zijn vrouw Anneke en zijn familie veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort,
Ron van der Velden (PA3HBI), afdelingssecretaris

PACC 2005

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

Geldige QSO's
Punten
Multipliers
123
123
23
175
175
22
173
173
18
293
293
44
83
83
2
264
264
51
142
142
15
131
131
21
106
106
27
13
13
2
76
7
0
---------------Totalen
1510
1510
225
Score totaal: 339750, vorig jaar was dat 488025 punten.
Best een goed resultaat, als je bedenkt dat we vorig jaar een CW operator extra hadden.
In de uiteindelijke uitslag PACC 2005 werd PI4AMF in de categorie E: MO Multi tx
CW/SSB nr 8 en PI4AA nr 13. In categorie G (luisteramateurs) werd Johan (NL9723) nr 3.
In het afdelingsklassement eindigde de afdeling op de zestiende plaats.
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VERENIGINGSRAAD 2005, OP ÉÉN A-4TJE

Een verslag van het jaarlijks terugkerend "bestuurlijk hoogtepunt" van de VERON
Verenigingsraad (VR) vergadering.
In de opmaat tot de VR2005 heeft de afdeling A03 Amersfoort op haar huishoudelijke
vergadering van 11 maart j.l. een VR afvaardiging aangewezen, de VR voorstellen
behandeld, en amendement op voorstel 3 voorbereid.
Tevens was dit jaar de afdeling Eindhoven met onze afdeling Amersfoort (Hilde,
(PA3EKW) en Eddy (PA0RSM)), aangewezen om op 9 april j.l. een kascontrole op de
boeken van de algemeen penningmeester Peter (PA3CWS) uit te voeren.
Op zaterdag 23 april 2005 werd te Arnhem de 66e VR gehouden. Vrijwel alle afdelingen
van de VERON hadden een of meerdere leden afgevaardigd. Van de totaal 65 afdelingen
waren slechts 13 afdelingen verhinderd. Onze afdeling werd vertegenwoordigd door Eddy
(PA0RSM), Hilde (PA3EKW), Rient (PA3GXP) en Marten (PA2MZ). In het kerkelijk
cultureel Centrum van "Het Dorp" (jawel dat van dr. Klapwijk en Mies Bouman), was het
dan ook gezellig druk.
Keurig op tijd werd de vergadering geopend door scheidend voorzitter Frank (PA7F), die
terug keek op vier jaar algemeen voorzitterschap. De hoofdthema's:
* Nieuwe technologische ontwikkelingen frequentiegebruikers versus economie
* Bestuurlijke verschuiving AT van Groningen naar Den Haag
* EMF versus gezondheid
* Informatie technologie - Internet
* Verenigingsleven en samenleving; collectiviteit versus individualiteit
* VERON toenadering met VRZA
* PC leverancier claim
Frank laat als "VERON erfenis" het roepletterbeleid na. Hij besloot met "houdt oog op de
toekomst en vernieuwingen".
Bij de behandeling van de ingekomen stukken is afgesproken dat deze inhoudelijk
besproken worden tijdens het desbetreffende agendapunt.
Ook dit jaar waren alle officiële vergaderstukken - door de algemeen secretaris Jan
(PA0JNH) - keurig gebundeld in een handzaam boekje. Doordat een ieder dit thuis had
doorgenomen, was de behandeling van de jaarverslagen en de verkiezingen (mede door de
enkelvoudige kandidaatstelling en geen bezwaar) hamerstukken.
Het verslag van de kascontrolecommissie heeft juridische consequenties.
Namens kascontrolecommissie voerde Eddy (PA0RSM) het woord:
"De kascontrolecommissie (bestaande uit totaal vier afgevaardigden uit de afdelingen A03 Amersfoort en A13 - Eindhoven) heeft ten huize van de algemeen penningmeester een
controle uitgevoerd op de boeken van: VERON, Stichting Service Bureau VERON en
VERON fonds.
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Wederom maakte de administraties een zeer verzorgde indruk en werden in orde bevonden.
De commissie stelt derhalve de Verenigingsraad voor het bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde beleid over het boekjaar 2004."
Voor de lunchpauze is de VR altijd "(zwaar) verteerbare verplichte bestuurlijke kost".
In de lunchpauze komt iets lichter verteerbare kost aan bod, die deze keer in een heerlijk
april zonnetje genoten kon worden. Ook dit jaar was de catering prima verzorgd. Veel
afvaardigingen gebruiken de pauze en de tijd vóór de vergadering, voor kennismakingen,
onderling QSO en onderling overleg.
De meeste VR afgevaardigden kijken echter altijd met verlangen uit de onderwerpen die na
de lunchpauze op de rol staan.
Na de pauze heeft de kersverse nieuwe voorzitter, Dick (PA2DW) middels een PowerPoint
presentatie zich zelf voorgesteld met een analyse op de VERON en zijn doelstellingen voor
2005. Een compilatie van de toespraak was te beluisteren in de reguliere uitzending van
Radio AA van 25 april en is te downloaden via de internet site: http://www.veron.nl/.
De behandeling van de VR voorstellen bood ook dit jaar een palet van wat er in de
afdelingen onder de leden leeft. Zie de Electron, april 2005, bladzijde 164.
De voorstellen 1 t/m 9 zijn betreffende de vereniging, 10 t/m 13 zijn betreffende de
voorschriften en beperkingen verbonden aan vergunningen voor het gebruik van
frequentieruimte ten behoeve van het doen van onderzoekingen radiozendamateurs. (Mooi
stukje tekst voor de morsetelegrafiecursus, hi...)
Aangenomen zijn vier voorstellen: 1, 3, 4, en 10.
Op voorstel 3 is door de afdeling Amersfoort een amendement ingebracht dat luidt: De
afdeling A03 - Amersfoort - wil middels dit schrijven een amendement indienen op voorstel
nummer 3 van de afdeling A63 - Friese Wouden - Lagere contributie voor junior leden. De
afdeling A03 - Amersfoort - stelt voor om de contributiehoogte van het juniorlidmaatschap
gelijk te stellen aan die van het gezinslidmaatschap.
Door deze gelijkstelling gaat een juniorlid uit een zogenaamd "niet VERON gezin",
dezelfde contributie betalen als een juniorlid uit een zogenaamd "VERON gezin".
Na een korte toelichting van onze voorzitter Hilde (PA3EKW), besluit de VR om dit
amendement te behandelen in plaats van voorstel 3.
Bij de inhoudelijke behandeling werd het woord gevoerd door (ons 16-jarige jeugdlid en
tevens direct betrokkene) Marten (PA2MZ). Ons amendement kon op sympathie en steun
rekenen van de meerderheid van de VR; het werd aangenomen met 167 vóór en 127
stemmen tegen! Het jeugdlidmaatschap geldt tot 18 jaar.
Als laatste agendapunt staat de behandeling van de rondvraag. Er waren totaal vijf
rondvragen: 1. RSGB zendexamen radiotechniek afschaffen? <voorlopig van de baan>
2. VR stem mandaad? <afgevaardigde mag hiervan afwijken>
3. Uitgave call book? <uitgesteld i.v.m. geringe response op vrijgave verzoek>
4. VERON enquêtes? <middel tot peiling en toetsing naast het beleid>
5. VERON beleidsplan jeugd (commissie)? <besluitvorming op VR2006>
Eddy (PA0RSM)
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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
maart
april
mei
juni

14
18
11
8
20
10

nieuwjaarsreceptie er waren geen afdelings VR-voorstellen
lezing over zuigfilters door Arie Kleinveld (PA3A)
Huishoudelijke Verg. + behandeling VR-voorstellen
verkoping van courante radio-amateurspullen
zelfbouw en een dia show van Luit (PA0LPN).
onderling QSO, een DVD over: VP8THU, Southern Thule/South
Sandwich Isl. 2002, The Microlite DX-pedition en een DVD met reclame
spotjes van 1923 over Radio Holland en het werven van telegrafisten.
juli/augustus geen bijeenkomst
september 9 onderling QSO en vakantie lichtbeelden (Fred (PA3GSJ) film boottocht
door Utrecht, Maarten (PA2MZ) foto’s vakantie Amerika en Koos
(PA3BJV) liet iets zien van Bentheim en zijn vakantie)
oktober
14 verkoping van courante radio-amateurspullen
november 11 lezing door Jos Kamer (PA3AZX) over EMF (Electro Magnetic Fields).
december
9 bijeenkomst in kerstsfeer
8

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

