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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 (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 in het voormalig boerderijtje ''De Lage
Weide'' (nieuwe naam Villa AMF) aan de Bisschopsweg 20 te Bunschoten. Waar en
wanneer deze na 1 juli plaatsvinden zie onze home-page.
Via onze home-page (of http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/amersfoort), nieuwsflits 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
NL-vertegenw.:
Johan Heus
NL9723
Wagnerstraat 8 A
3816
e-mail: jgpheus@casema.nl,
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:
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
RN

Amersfoort
Soest
Hoogland
Hoogland
Amersfoort
Nijkerk
Amersfoort

033-4551992
035-6720900
033-4802994
033-2462134
033-4330583

XA Amersfoort

033-4652067

GE Hoogland

033-4331683

BV Amersfoort

033-4551992

WD Amersfoort
en in het weekend
BZ Hoogland
ZB Soest
DW Amersfoort

06-12914993
06-10416221
033-4801633
035-6720900

PG Amersfoort

KERSTBIJEENKOMST 2006

Vrijdag 15 december was er weer de jaarlijkse familie bijeenkomst in kerstsfeer van de
afdeling Amersfoort, dit keer in de Sporthal Zielhorst in Amersfoort. Na een welkom en een
terugblik op het afgelopen jaar door onze voorzitter Hilde (PA3EKW) werd de avond met
de traditionele dingen gevuld, zoals een paar rondes bingo, een heerlijk koud buffet,
onderling QSO en het in het zonnetje zetten van enkele amateurs. Deze keer was er geen
amateur van het jaar, maar werd Klaas (PD0ZX) extra in de schijnwerpers gezet, omdat
door zijn initiatief de VAM een nieuw onderkomen heeft in Bunschoten. Al met al was het
weer een zeer gezellige avond en een mooie afsluiting van het verenigingsjaar 2006.

Op 8 januari 2007 is overleden,

Johannes Pater (PA1HLC)
Han was altijd bereid om mee te werken aan grote
evenementen, zoals de Dag voor de Amateur in Apeldoorn,
voor dag en dauw op, om vijf uur in de morgen de weg op en
dan de hele dag in touw tussen al die duizenden bezoekers,
op een rustige en zorgzame manier deed hij zijn werk samen met de ploeg uit
Amersfoort.
De allerbeste soep kwam uit de keuken van Han en Lia, in diverse soorten
konden we hiervan smullen, tijdens de opbouw werkzaamheden van de
PACC-contest, altijd in de kou soms vroor het meer dan 10 graden, Han
kookte een emmer vol water om op het land te gooien en dan snel de
grondpennen er in slaan om de masten te tuien.
Ook toen hij tot afdelingsamateur van het jaar 2002 benoemd werd, was de
betrokkenheid en emotie van zijn gezicht te lezen. Het was voor de
aanwezigen een genot om dit te zien.
Voor al dit mooie werk en de inzet, ook nog toen het allemaal niet zo makkelijk
meer ging, zijn wij als VERON afdeling Amersfoort hem dankbaar en zullen we
hem gedenken als een fijn en dienstbaar radiozendamateur.
PA1HLC is silent key, dat hij moge rusten in vrede.
Wij wensen de familie veel sterkte in de komende tijd.
Namens het bestuur en de leden van de afdeling Amersfoort,
Hilde (PA3EKW), afdelingsvoorzitter
2

PACC 2007

Zaterdag en zondag 10 en 11 februari was er weer de jaarlijkse PACC. Dit keer vanuit de
nieuwe lokatie in Bunschoten.
De voorlopige uitslag is (onder voorbehoud) 2510 x 293 = 735430 punten.
Ook in de luistersectie zijn door Amersfoortse amateurs leuke resultaten behaald, zoals bv
Johan (NL9723) die een derde plaats behaalde in deze sectie

Op 24 april 2007 is overleden ons oud-voorzitter van de
afdeling Amersfoort,

Heijmen Ceelen (PA1HC)
Heijmen was een zeer actief lid van onze afdeling. Met zijn
inzet binnen de vereniging heeft hij jaren lang kleur gegeven
aan het bestaan van de VERON in Amersfoort. Als er een
evenement of contest gehouden werd, dan was hij erbij met
wijze raad en advies, ook in zijn huis waren we welkom met de apparatuur en
buiten in zijn grote tuin stonden menigmaal grote experimentele antennes
opgesteld, er werden dan metingen uitgevoerd en de nodige modificaties
kwamen tot stand.
Als het koud en nat was, stond de koffie met broodjes klaar, dat alles verzorgd
door zijn XYL Rie.
Ook voor de padvinderij, tijdens de JOTA, was hij er jaren lang.
Onze maandagavonden werden trouw door hem bezocht, als je wat te vragen
had of een probleem op tafel legde dan kreeg je een goed en wijs advies.
Voor al dit mooie werk zeggen wij oprecht, dank je wel Heijmen.
Met verdriet in het hart en tranen in de ogen moeten we afscheid van je
nemen, moge zijn vrouw en kinderen de kracht krijgen om dit verlies te
verwerken.
Namens leden en bestuur van de afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), afdelingsvoorzitter
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Op 17 juni 2007 is ons oud bestuurslid

Jan Over (PA2JHO)
op 82-jarige leeftijd overleden. Velen van ons zullen hem nog wel herinneren
uit de Ronde van Amersfoort, waar hij de rubriek HF-informatie verzorgde. Ook
was hij een lange tijd regionale QSL-manager.
Jan was o.a. een fervent DX-er en daardoor veel op de HF-banden te vinden.
Hij behaalde de nodige certificaten. In de avonduren was hij veelvuldig QRV
en had jarenlang contacten met o.a. VE. In de vakantierondes was hij altijd
een trouwe inmelder.
Jan was de laatste jaren niet veel meer QRV. Wij zullen zijn behulpzame
opmerkingen en karakteristieke stem helaas niet meer kunnen ontvangen.
We wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Evert Beitler (PA3AYQ)

Op donderdag 4 oktober 2007 is ons afdelingslid

Nico Wehrmann (PA3BKU)
op 77-jarige leeftijd overleden.
Nico was een druk mens. In 1980 werd hij A-amateur toen nog vol in het
arbeidsproces, een eigen zaak aan huis en dan radiozendamateur, dan kon je
wat meemaken. Tussen de zaken door hoorde hij op de achtergrond de zachte
geluiden van zijn ontvanger en vaak als er dan zo'n cw-signaaltje voorbij
kwam dan was hij weg. Hup even achter de set en snel een verbinding in cw
maken en vervolgens weer vlug naar de klant. Dat kon allemaal, want met
zijn vriendelijke innemende lach wist hij zijn klanten te vriend te houden.
Een fijne man aan wie je altijd hulp kon vragen, zo blijven we hem in onze
gedachten bewaren.
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Namens leden en bestuur van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), voorzitter
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Donderdag 22 november 2007 is ons oud bestuurslid

Joop Lagemaat (PA3FBU)
op 75-jarige leeftijd overleden.
Joop was gedurende vele jaren onze penningmeester, hij deed
dit werk met grote passie en toewijding. Joop was zuinig op de
centen en dat heeft de afdeling tot nu toe een stevige financiële
ondergrond gegeven.
Ook was hij een gedreven zelfbouwer, op zijn zolderkamer is menig mooi
stukje techniek tot stand gekomen, samen met enkele leden van onze afdeling
en zijn schoonzoon ontwikkelde hij een hele serie handige amateur
schakelingen.
De laatste jaren werd het wat stil om hem heen, ook door het overlijden van
zijn vrouw en een wat slechter wordende gezondheid.
Wij zullen Joop in onze herinnering houden als een fijne en rustige man, die
zeker zijn mening vertelde, maar ook goed kon luisteren.
Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel (PA3EKW), voorzitter

VAM

De VAM-avond die in 2006
van Leusden naar de boerderij
in Bunschoten verhuisde,
moest helaas halverwege 2007
weer naar een ander
onderkomen uitkijken.
Gelukkig werd een andere
locatie gevonden en wel in de
onderste verdieping van het
nieuwe pand van Klaas
(PD0ZX) in Bunschoten.
We hopen begin 2008 weer met de VAM en andere activiteiten te kunnen starten vanuit
deze nieuwe locatie.
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MEDEDELINGEN

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 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
12
16
16
13
11

januari
februari
maart
april
mei

8 juni
juli/augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

nieuwjaarsreceptie
lezing door Bob Manheim (PA0BT) met als onderwerp "antennestand"
huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen
thema avond met als onderwerp: “De radio-amateur en zijn hobby’s”
lezing over sterrenkunde door Rob Walrecht met als titel “genieten van de
sterrenhemel”, dit is een algemene lezing, dus ook leuk voor niet
radio-amateurs
BBQ en onderling QSO in villa PI4AMF in Bunschoten
geen bijeenkomst
onderling QSO en kleine verkoping
verkoping van courante amateur spullen
lezing over kunstmanen in de ruimste zin van het woord door Jurgen de
Boer en Hans Scherhorn
kerstavond
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