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Sloothaak 79, 3763 ZB Soest

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 (juli
en augustus geen bijeenkomst) in Sporthal Zielhorst, Trompetstraat 3, Amersfoort (vlakbij
de bibliotheek van Zielhorst en het station Schothorst). Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00
uur. Voor de juiste locatie zie onze home-page.
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
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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GE Hoogland

033-4331683

BV Amersfoort

033-4551992
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033-4632296
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033-4801633
035-6720900

Amersfoort
Amersfoort
Hoogland
Soest
Amersfoort
Nijkerk
Amersfoort

033-2459082

KERSTBIJEENKOMST 2005

Vrijdag 9 december was weer de jaarlijkse familie bijeenkomst in kerstsfeer van de afdeling
Amersfoort. Na een welkom en een terugblik op het afgelopen jaar door onze voorzitter
Hilde (PA3EKW) werd onze cursusleider Jan van Essen in het zonnetje gezet.
De reden hiervoor was dat Jan al ongeveer 25 jaar cursussen geeft die opleiden tot het
zendexamen techniek. Eerst voor het C en D examen en nu voor het F en N examen. Ook
via e-mail geeft hij een ieder de mogelijkheid om vragen te stellen over de studie tot
radiozendamateur. Mede door Jan zijn er vele zendamateurs geslaagd in Amersfoort en
omstreken. Om hem hiervoor te bedanken kreeg hij uit handen van Wim van Gaalen
(PA0JWG), lid van het VERON hoofdbestuur, de gouden speld.

Hierna werd de avond gevuld met de gebruikelijke items, zoals een loterij, het bedanken
van leden die zich dit jaar bijzonder hadden ingespannen voor de
afdeling en de benoeming van afdelingsamateur van het jaar. Deze
eer viel dit jaar Heijmen (PA1HC) ten deel.
Verder waren voor het afdelingsarchief wat oude VHS banden
omgezet op DVD, waarvan een heel klein stukje werd vertoond en
wel van een kerstbijeenkomst uit 1988. Tussendoor kon men zich te
goed doen aan een voortreffelijk koud buffet.
Al met al was deze bijeenkomst een mooie afsluiting van het jubileumjaar 60 jaar VERON
afdeling Amersfoort, meer dan 60 jaar radio-amateur activiteiten uit Amersfoort en
omgeving.
IN MEMORIAM
Op 20 juni 2006 is op 78-jarige leeftijd overleden

OM Bart Otse (PA0BDO)
We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
VERON afdeling Amersfoort
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IN MEMORIAM
Op 20 oktober 2006 overleed in het bijzijn van zijn familie

OM Eduard Wouter van Baalen (PA3HAT)
Eduard mocht slechts 49 jaar worden.
Wij kennen Eduard als een stille werker op de achtergrond, altijd bereid om te
helpen daar waar nodig, nooit deed je te vergeefs een beroep op hem, of dat
nu was voor een JOTA, een Dag voor de Amateur of als audio-man voor de
opnames bij Radio AA, hij was er met volle inzet en deskundigheid, altijd met
de nodige verbindingsmiddelen bij de hand .
Hij wist als geen ander hoe belangrijk een goed communicatie netwerk was,
ook de radio procedures waren bij hem in goede handen, altijd duidelijkheid ook in moeilijke omstandigheden.
Vele jaren mochten we hem in Friedrichshafen ontmoeten samen met broer en
vrienden, hij genoot daar echt van, speciaal de laatste jaren, was dat ondanks
zijn ziekte heel belangrijk voor hem, wij zijn hem als afdeling veel dank
verschuldigd voor al dit werk.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
De afdeling Amersfoort gedenkt Eduard als een heel fijn Radio Amateur .
Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), afdelingsvoorzitter

IN MEMORIAM
Op 49-jarige leeftijd is overleden

Eduard van Baalen (PA3HAT)
Drie en half jaar geleden werd bij hem een ongeneselijke ziekte
geconstateerd.
Tot voor kort heeft Eduard zelf geloofd in een herstel.
Eduard maakte deel uit van de relaiscommissie in Amersfoort.
Helaas hebben we op 20 oktober 2006 afscheid van hem moeten nemen.
We wensen zijn moeder, broers, zusters en naaste familieleden sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Namens de relaiscommissie Amersfoort,
Jan Spierenburg (PD0AUQ)
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PACC 2006 - PI4AMF

Een schets van de contestgroep die onder de call PI4AMF aan de PACC deelnamen: In
tegenstelling tot vorige jaren, mocht de groep zich verheugen in een ander onderkomen, niet
op een ander adres, maar in een woonruimte op het terrein van Heijmen (PA1HC). Geen
tocht en kou meer lijden op de zolder, maar knus en warm en een keuken bij de hand, wat
zeer werd gewaardeerd door deelnemers en bezoek.
Alhoewel een groter puntenaantal kon worden vergaard dan vorig jaar, moet gezegd worden
dat de condities wel erg mager waren, maar met dit verschijnsel zal iedereen te kampen
hebben gehad, zodat dit per saldo weinig invloed zal hebben op onderlinge
score-verhoudingen. Met de toekomst voor ogen, mogen we hopen dat over enkele jaren
een verbetering zal optreden wat de condities betreft, die dan weer zullen stijgen.
Een ander punt om hier te vermelden is, dat dit jaar voor het eerst gebruik werd gemaakt
van de filters die Koos, PA3BJV maakte naar aanleiding van een publicatie in 'Electron' en
een lezing tijdens een bijeenkomst.
Dit filtertype (van opgerold RG213 in een verfblik) heeft dit jaar z'n sporen ruimschoots
verdiend , waardoor de onderlinge beïnvloeding tussen de verschillende transceivers
minimaal was.
Al met al kijkt men terug op een geslaagde PACC, waarvan telkens weer iets wordt
opgestoken zodat men volgend jaar nog beter ten ijs beslagen is.
In de uiteindelijke uitslag PACC 2006 werd PI4AMF in de categorie E: MO Multi TX nr 4
en PI4AA nr 12. In categorie G (luisteramateurs) werd Johan (NL9723) nr 2. In het
afdelingsklassement eindigde de afdeling op de dertiende plaats.
Vrij naar het RTTY-bulletin PI4AMF van 14 februari 2006
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EXCURSIE NAAR DE SPACE EXPO IN NOORDWIJK

Zaterdag 28 oktober bracht een groep amateurs, deels met XYL, een bezoek aan de SPACE
EXPO in Noordwijk.
Even na 9 uur zette de colonne van vier auto's zich in beweging en kwam tegen 10:30 uur
aan. Stipt op tijd was de gids aanwezig om ons rond te leiden in de zeer fraai aangelichte
expositiehal.
Het nemen van een gegidste rondleiding van één uur is een echte aanrader. Dit, omdat met
zoveel interessants, je jezelf gaat opjagen en dus alles erg vluchtig bekijkt en je je daarmee
te kort doet.
Na de lunch hebben we nog een gegidste tocht met het treintje gemaakt over het ESTEC
(European Space Technology and Research Centre) terrein en twee gebouwen bezocht.
Hiervan vond een ieder het testlaboratorium het interessantst. Alle zeventien deelnemers
vonden het een zeer geslaagde dag, die we om circa 16:30 uur op de parkeerplaats bij Hilde
PA3EKW afsloten.
73's de Eddy (PA0RSM)

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE REGIONALE VERGADERING

Maandag 20 november 2006 was er de jaarlijkse Regionale Vergadering in Deventer. Het
doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de
afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Totaal twaalf van de veertien
afdelingen uit Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel / Twente, waren met twee of
drie (bestuurs-) leden aanwezig.
De voorzitter (HB lid) Dick Harms - PA2DW, opende om 20:00 uur de vergadering en
heette de aanwezigen hartelijk welkom.
1. Mutaties in het HB
Het HB gaat zich meer inzetten op bestuurlijke zaken. Uitvoerende taken worden
overgebracht naar de commissies. Hierdoor kan het aantal HB leden wordt teruggebracht.
Verder zal Hans PB2T zal naar verwachting medio 2008 een functie binnen de IARU
aanvaarden. Nadere details m.b.t. de bestuursmutaties staan in de Elektron.
2. Registratie in plaats van vergunningverlening
De nieuwe registratie wordt persoonsgebonden. Er wordt eenmaal registratiekosten
geheven. Er komt een (plastic) creditkaartmodel pasje. Belangrijke wijziging is echter dat er
geen beroepmogelijkheid meer is. We blijven echter beschermd door het ITU
radioreglement gaat boven de nationale regelgeving gaat.
De taken van het AT gaan van “handhaven” over in “toezicht houden” en worden voortaan
betaald uit de algemene middelen (belasting).
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Onbemande zenders (BT’s = bakens / repeaters) blijven vergunningplichtig, maar worden
van het HB op naam van een afdeling gebracht. Het HB komt met een voorstel tot
verrekening van de vergunningkosten uit de algemene middelen van de VERON.
Het AT heeft eenmalig toestemming gegeven tot het houden van een zgn. KIDS DAY op
7 januari 2007. Een dergelijk evenement bestaat reeds in Duitsland en de USA. De
afdelingen wordt gevraagd om zoveel mogelijk rapportages te zenden aan het HB, zodat
deze dag mogelijk herhaald kan worden.
3. Opleiding zendexamen
Nieuwe exameneisen zijn geformuleerd in HAREC verband. Er komen meer vragen over
digitale modulatie- en minder over buizentechniek. De opleidingsyllabus wordt aangepast.
Het AT zal een drempelverlagende instapvergunning zoals in UK en België NIET invoeren,
dit vanwege de (hoge) examenkosten. De Novice machtiging wordt zeer binnenkort met een
aantal HF bandsegmenten uitgebreid. Het examen wordt ontdaan van te moeilijke vragen.
Het streven is om de opleidingduur te verkorten tot circa anderhalf jaar, door het schrappen
van overbodige lesstof. Ook dit zal op europees niveau worden geharmoniseerd.
Het HB heeft aan het AT gevraagd om de radioamateur leeftijdgrens te laten vervallen /
verlagen.
Het HB zal onderzoeken of PD’s toch in België actief mogen zijn; de UBA site meldt van
niet.
4. PI4AA
Vorige week donderdag heeft PI4AA een doorstart gemaakt vanuit Eindhoven. De
uitzendingen vinden plaats vanaf 20:30 uur op iedere 1e en 3e donderdag van de maand. De
frequentie in de 80 meterband blijkt het best te ontvangen in geheel Nederland.
Inmiddels is een nieuwe locatie gevonden voor de bibliotheek. Overleg zal plaatsvinden
met de bibliotheekcommissie. Het HB wil in ieder geval de tijdschriften kopie service voort
laten zetten, zo mogelijk door het CB te Arnhem. De zaal spreekt de voorkeur uit om zoveel
mogelijk alles bij het oude te laten (=doorstart met oude crew).
5. VERON Internet Werkgroep
Internet is een belangrijker medium geworden. Het HB komt met een beleidsplan. In
overleg met nieuwe web master Jan - PA0JSX wordt de “look and feel” van VERON site
gewijzigd. Er komt o.a. een portal functie met “linken” naar andere sites. Een Web hosting
functionaliteit wordt niet geïmplementeerd.
Zendamateurs kunnen binnenkort een alias aanvragen bij @veron.nl.
Het professionele videobedrijf van Chris - PA3CHR maakt een promo DVD. Deze komt
beschikbaar in het voorjaar van 2007.
6. Follow up van de VERON studiedag gehouden op 17 juni 2006
Er blijkt inderdaad iets fout gegaan te zijn met het verzenden van de convocaties.
Er komt een vervolg waarbij de bestuurlijke kanten wordt belicht. Zoals bijvoorbeeld: hoe
zet je Verenigingsbeleid om in VR voorstellen, hoe bereik je doelen, minder confessioneel
besturen, radio belangen behartigen, imago verbeteren. Deze dag is speciaal voor
afdelingbesturen, commissies hebben reeds een officialdag.
7. VERON Verenigingsraad 2007
De globale planning voor de VR voorstellen luidt:
16 december
oproep Verenigingsraad 2007
6

27 januari
10 maart
21 april

sluitingsdatum indienen VR voorstellen
aanbiedingsbrief naar de afdelingen met o.a. VR voorstellen
wordt de 68st vergadering van de Verenigingsraad in Arnhem gehouden

8. World Radiocommunications Conference 2007
Begin oktober wordt de WRC-2007 gehouden te Genève. Onderwerpen die aan de orde
worden gesteld zijn frequentieband uitbreidingen t.b.v. propagatie onderzoek.
In de HF band 4 – 10 MHz rond de 5 MHz en met het segment 7,2 - 7,3 MHz
In de VLF band rond 136 kHz, VHF band rond 70 MHz en de EHF boven de 275 GHz.
9. Rondvraag
•
Gehandicapten hulpmiddelen. (er is budget b.v. voor inspreken documenten)
•
Toewijzingsbeleid VHF repeater Rx kanalen voor stad-repeaters? (AT vragen)
•
PI4FUN? (beschikbaarheid van een crew blijft risicofactor)
•
Omvang VERON delegatie Friedrichshafen? (= 5 personen).
De bijeenkomst werd rond 22:00 uur beëindigd. Afdeling A05 Apeldoorn heeft toegezegd
de volgende regionale bijeenkomst in 2007 te organiseren.
Resumé: de Amersfoortse deelnemers Hilde (PA3EKW), Tijmen (PA3GRM) en Eddy
(PA0RSM), vonden het een geslaagde- en constructieve avond.
Namens de Amersfoortse delegatie,
Eddy Krijger (PA0RSM)

VAM NAAR ANDER ONDERKOMEN

Evenals PI4AA moest wijken uit het bekende gebouwtje aan
de Bedrijfsweg in Leusden, heeft nu ook de VAM het pand
verlaten.
Na lang zoeken is een andere lokatie gevonden in het
voormalig boerderijtje ''De Lage Weide'' aan de Bisschopsweg
20 te Bunschoten.
Voordat het nieuwe pand kon worden betrokken, moesten er
wat werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals leggen van
bijvoorbeeld vloerbedekking, het aanleggen van verwarming
van de vertrekken en nog wat andere kleine opknapklusjes.
Zaterdag 25 november werd vanaf 09.00 uur een begin gemaakt met de werkzaamheden.
Het nieuwe honk werd dinsdagavond 19 december geopend voor bezoekers.
Route: vanuit Amersfoort kunt u binnendoor via Hoogland naar Bunschoten rijden of via
A28 en A1 (1e afslag nemen). Bij het 1e kruispunt (ter hoogte van Polynorm) links afslaan;
hier rijdt u al op de Bisschopsweg. U rijdt het industrieterrein aan uw rechterzijde voorbij,
totdat u aan uw rechterhand, geheel vrijstaand, het boerderijtje ziet staan.
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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 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 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
van Hamersveld, Van
Woustraat 28, 3817
PG Amersfoort
(PA3DTX@amsat.org).
AGENDA
13 januari

nieuwjaarsreceptie,
behandeling eventueel ingediende afdelings-VRvoorstellen plus een lezing over DRM en een demonstratie van een
zelfbouw ontvanger hiervoor door Gerard (PA0BUR)
17 februari
lezing over DARES door Henk Flint (PA0HFT) (derde vrijdag)
10 maart
huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen
7 april
lezing over satelliet communicatie door Eddy (PA0RSM) (eerste vrijdag)
12 mei
lezing over digitale fotografie door Ares Homan (PA3AQU)
15 juni
onderling QSO, dvd van Radio Kootwijk door Simon, foto’s Pinkster-kamp
door Koos en Gerton (PD0G) liet zijn zelfbouw antennes zien
juli/augustus geen bijeenkomst
8 september foto’s van Frans (PE3WAA) over zijn reis in 2004 op het hospitaalschip
Anastasis (www.mercyships.org) als electriciën, Gerton en Ton met hun
zelfbouw antenne en Tijmen nam een computer interface mee welke rechtstreeks metingen hieraan kon verrichten, verder was er onderling QSO
13 oktober
verkoping van courante amateur spullen
10 november lezing over baluns, tuners en diverse antennes door Henk Zwier (PA3CLL)
15 december kerstavond (derde vrijdag)
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