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VAN DE VOORZITTER

BESTUUR/CONTACTADRESSEN                

Het is een stille ochtend. Ik ben achter de computer gekropen, als ik naar buiten kijk zie ik
een kleine wereld, er hangt nevel en het is windstil. 
Zo vlak voor de kerstdagen is dit een goed moment om eens terug te mijmeren in het
afgelopen jaar, met alle gebeurtenissen die meestal gepland zijn, maar ook zijn er die
momenten van het niet in de hand hebben van de dingen en de onzekerheden, terwijl mijn
ogen weer afdwalen van het scherm, zie ik de mist en dan is er plotseling de overeenkomst
met het afgelopen jaar, vaak helder, maar af en toe ook mistig. Het niet weten hoe verder en
toch is het eigenlijk allemaal goed gekomen. Natuurlijk het leven laat voor een ieder andere
sporen na, maar de wetenschap dat een nieuw jaar ons te wachten staat, moet ons
aanspreken en motiveren om weer met nieuwe energie eraan te beginnen. 
En dat is precies wat ik u allen wil toewensen, het vermogen om de onvolkomenheden van
het dagelijkse leven aan te kunnen en daarnaast ook het positieve van onze mooie hobby te
beleven en uit te stralen, zodat we er zelf blij van worden en anderen inspireren om eens te
komen kijken in onze soms nevelige maar altijd stralende radio hobby. 
Graag tot ziens op een van de gezellige radioavonden.

Hilde (PA3EKW)

BESTUUR:
voorzitter: Hilde Sportel *) PA3EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
secretaris: Bart van Gorp **) PA3CSX Almereweg 22      3891 ZP Zeewolde  036-5244229
penningmeester: Tijmen de Jong PA3GRM Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland 033-4802994
  giro: 3888404 tnv: VERON Amersfoort Ambachtlaan 57 3828 DB Hoogland
lid: Eddy Krijger *) PA0RSM Kroonenburg 24 3813 RN Amersfoort 033-4330583
lid: Ron de Vries ***) PA3DAM Bombardonstraat 86 3822 CG Amersfoort
lid: Henk Teubler *) PA1HT Molpad 11     3817 WS Amersfoort 033-4632296

CONTACTADRESSEN:
ledenadministratie: Bart van Gorp **) PA3CSX
QSL-manager: Peter Butselaar *) NL 5557 Seringstraat 37 3812 XA Amersfoort 033-4652067
  home-page:  http://www.nl5557.nl  
zendcursus N en C: Jan van Essen PA0SNE Van Marnixlaan 80 3818 VD Amersfoort 033-4331683
  e-mail adres: j.van.essen@wxs.nl
morsecursus: Koos/Hilde Sportel PA3BJV/EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
immunisatie-funct.: Koos Sportel PA3BJV 
NL-vertegenw.: Johan Heus NL9723 Bloemweg 34 3811 MV Amersfoort 06-12914993 
  e-mail: j.g.p.heus@xms.net.nl,           en in het weekend 06-10416221
computers: Antoon Oostveen PA1OVN Eikenlaan 38 3828 BZ Hoogland 033-4801633
vaa PI4AMF/NL8600: Bart van Gorp **) PA3CSX Almereweg 22 3891 ZP Zeewolde  
vaa PI3AMF/PI2AMF Sjaak Kamerbeek PE1AQZ Gouden Ploeg 144 3824 DW Amersfoort
depothouder:
archief: Frank v. Hamersveld*) PA3DTX Van Woustraat 28 3817 PG Amersfoort

*) e-mail adres: call/luisternummer@veron.nl / **) avangorp@planet.nl / ***) vriesrac@hotmail.com / 
afdelings e-mail adres: pi4amf@veron.nl
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VAN DE SECRETARIS              

KERSTAVOND 2008 

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 (VAM-
avond), bestaande uit zelfbouw en onderling QSO. Adres: Haarbrug 10 B, Bunschoten.
Voor vakantie en afwijkende tijden kijk even op de site van http://www.pi4amf.nl.
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.

Vrijdag 13 december was er 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 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. Dit jaar ging de titel afdelingsamateur van het jaar naar Klaas
(PD0ZX) de man die het gebeuren in Bunschoten mogelijk maakt. 
Al met al was het weer een zeer gezellige avond en een mooie afsluiting van het
verenigingsjaar 2008.
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PACC 2009

VOSSENJACHTEN

ONZE QSL-MANAGERS
IN HET ZONNETJE GEZET
TIJDENS RQM-DAG

De PACC 2009 vond plaats op zaterdag 14 en
zondag 15 februari in Bunschoten. Wij hebben
met PI4AMF in de MULTI-OP, ALL, HIGH,
MIXED, UNLIMITED sectie 2365 QSO's
gedraaid, waarvan er 65 dupes zijn. Het netto
resultaat komt op 2298 QSO’s. Dit leverde ons
in totaal 544626 punten op. Al met al is dit een
groot succes op deze nieuwe locatie. 

De eerste vossenjachten dit jaar waren een groot
succes. De jachten trokken naast nieuwe leden
ook mensen van buiten de afdeling die de
verleiding niet konden weerstaan ons met een
bezoek  te vereren. Ook werden  dit jaar weer
80 meter vossenjachtontvangers gebouwd in
Bunschoten.

Tijdens het jaarlijkse treffen op 7 maart 2009
van de regionale QSL-managers zijn onze twee
QSL-managers in het zonnetje gezet. Peter
(NL5557) en zijn broer Dolf (PE1AAP)
verzorgen al 25 jaar de QSL-post van onze
afdeling en hiervoor kregen zij daar een
blijvende herinnering uitgereikt.
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BIJDRAGE BOUWDORP ACHTERVELD GROOT SUCCES

De aanwezigheid van de VERON Amersfoort met de speciale call PA750AMF op het
Bouwdorp in Achterveld is een groot succes gebleken. Tot verbazing van velen waren
vooral de jonge dames zeer geïnteresseerd in het fenomeen radiohobby en zelfbouw. 
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Op 22 juli 2009 is, na een kortstondig ziekbed, rustig ingeslapen 

Jan Willem Walraven Borst (PG5JW, ex PA3BHQ)
in de leeftijd van slechts 52 jaar.

De kaart lag in mijn brievenbus toen ik terug kwam van vakantie, dan schrik je
en het duurt even voor je beseft wat er staat, dat is de man waarmee ik samen
de morse cursus deed in Hilversum, elke donderdagavond in de auto en er
tegenaan.
Elke avond getrouw om half 9 een uur lang op 144.200 MHz oefenen, toen na
een jaar, in 1980 de A-machtiging een feit was, bleef het daar niet bij, wij
moesten in Amersfoort ook zo’n cursus starten. Samen met John (PA0ETE)
werden de lessen in elkaar gezet. Op deze wijze hebben we toen veel mede
amateurs op weg geholpen, een mooie tijd was dat.
Aan evenementen tijdens de KEISTAD-feesten nam Jan Willem deel met de
opbouw van PA6KEI en de PACC hij was erbij. Ook als bestuurlid van de
VERON afdeling Amersfoort vervulde hij een taak.
Later werd het wat stiller om hem heen, ieder ging zijn eigen weg in het leven,
toch brandde de vlam van de hobby nog bij hem. John (PA0ETE) wist hem
weer te bewegen iets te gaan doen en er werden transceivers gerepareerd en
een antenne kwam er weer.
Slechts kort mocht dit duren, wij blijven achter met de vraag waarom?
Wij wensen de naaste familie heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Namens de leden en bestuur van de afdeling Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel.



AMATEUR VAN HET JAAR 2008

MEDEDELINGEN

Tijdens de Dag van de Radioamateur zijn tot amateur van het jaar benoemd Koos
(PA3BJV) en Hilde (PA3EKW) Sportel. De traditionele Considerans werd uitgesproken
door prof. ir. K. H. J. Robers (PA0KLS) tijdens de Dag voor de Radioamateur te Apeldoorn
op 31 oktober 2009. De bekendmaking werd uitgesproken door mevrouw F. Olthof-
Kosters, voorzitter van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder. Zij reikte de beker met
vele inscripties aan hen uit. Amateur van het Jaar word je niet zo maar. Het is de beloning
voor het jarenlang vervullen van organisatorische activiteiten in dienst van het
radiozendamateurisme. Zij werken zeer hecht samen en doen dit meestal met een grote
mate aan creativiteit.

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.

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.
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AGENDA                       

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@veron.nl).
Foto's, dia's en krantenknipsel kunnen worden ingescand en worden geretourneerd naar de
afzender. Grote bestanden (meer dan 1 MB) liefst niet via e-mail opsturen, maar eerst even
contact met hem opnemen. Ook foto's en dia's van u en uw shack zijn van harte welkom.

9 januari nieuwjaarsreceptie en behandeling van eventueel binnengekomen
afdelings-VR-voorstellen.

20 februari is er een lezing derde vrijdag) over de ballonvossenjacht 2008 door Ron
(PA3DAM) en Berrie (PB4PT.

20 maart huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen. 
17 april lezing over de eerste Trans Atlantische Telegraafkabel door Leo de Soete

(PA0DSO). 
8 mei lezing door Gert van Loo (PE1DRM) over TeamSpeak, een communicatie

netwerk voor en door radioamateurs via Internet, dat gebruik maakt van
Voice over IP technologie (VoIP). Tijdens de PowerPoint presentatie wordt
ook stil gestaan bij toepassingen, zoals de DLZA (Digitale Leer-omgeving
Zendamateurs ) en het NtA-net (Nederlandstalig Amateur-net). De tech-
nische man achter TeamSpeak bij de Delta India Golf DX groep, Gerry
(PA3FBL), zorgt voor de technische ondersteuning van de demonstratie.  

12 juni onderling QSO en een BBQ in Bunschoten.
juli/augustus geen bijeenkomst. 
11 september onderling QSO en vertoning van dia’s.
9 oktober lezing door Jorg Lavrijssen (PH7W) over ZigBee, een open standaard voor

draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Het is bedoeld
als aanvulling op Bluetooth en Wi-Fi. Het wordt gebruikt voor het
doorsturen van sensorgegevens en voor (proces-)besturing (monitoring &
control), zoals de gezondheid van een patiënt of de veiligheid in huis. 

13 november verkoping van courante amateur spullen.  
11 december kerstavond.
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