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VAN DE VOORZITTER

BESTUUR/CONTACTADRESSEN                

Een nieuw en fris jaar staat op ons te wachten, we weten niet wat 2010 ons brengen zal, het
enige wat wij kunnen is elkaar een goed en vooral gezond jaar toe wensen, zeker na een jaar
van recessie en misschien voor sommigen onder ons wat teruggang of misschien zoeken
naar een nieuwe  baan.
Als we terug kijken bracht het jaar 2009 ons niet alleen de teruggang, maar ook een gevoel
van dichter bij elkaar zijn door een gezamenlijk beleven van mindere tijden.
Wat hiervan te leren is mag duidelijk zijn, dit gevoel mag je koesteren, want hieruit straalt
de warmte van gewone mensen en in ons geval mensen met een prachtige hobby, welke ook
nog eens op een andere heel technische wijze straalt .
Dit is wat ik u en onze afdeling toe wens, een goede uitstraling en veel geluk en
gezondheid.

Hilde (PA3EKW)

BESTUUR:
voorzitter: Hilde Sportel *) PA3EKW A.Schweitzersingel 367 3822 BV Amersfoort 033-4551992
vice-voorzitter:: Adriaan v.d. Brink PA1LIO Watersnip 30 3751 GL Eemnes
secretaris: Bart van Gorp **) PA3CSX Almereweg 22      3891 ZP Zeewolde  036-5244229
penningmeester: Roel Craanen PB0ACU Watersteeg 57 3824 EL Amersfoort 033-4561118
  giro: 3888404 tnv: VERON Amersfoort, Amersfoort
lid: Eddy Krijger *) PA0RSM Kroonenburg 24 3813 RN Amersfoort 033-4330583
lid: Ron de Vries ***) PA3DAM Bombardonstraat 86 3822 CG Amersfoort
lid: Edwin de Looze PD3ALB Rentinckstraat 13    3791 VN Achterveld

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:
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 2009 

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

Vrijdag 11 december was er weer de jaarlijkse familie bijeenkomst in kerstsfeer van de
afdeling Amersfoort. Na een welkom en een terugblik op het afgelopen jaar en het
bewonderen van de door leden gemaakte elektronische kerststukjes door onze voorzitter
Hilde (PA3EKW) kreeg Rob (PA0KEL) het woord. Hij maakte de winnaar (Cees
(PA1JCW)) van de vossenjachtbeker bekend. Hierna werden amateurs in het zonnetje gezet
die zich hadden ingezet voor de afdeling. In het bijzonder  werden hier genoemd onze
QSL-manager Peter (NL5557) en zijn broer Dolf (PE1AAP) die samen al 25 jaar de
QSL-post verzorgen voor onze afdeling. De avond werd voortgezet met de traditionele
dingen, zoals een paar rondes bingo, een verloting, een heerlijk koud buffet en onderling
QSO. Dit jaar was er ook een verkoping van drie mooie kerststukjes, waarvan de opbrengst
voor de afdelingskas was.
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CW-EXAMEN AFGENOMEN

VOSSENJACHTEN 2010

Op donderdag 29 april 2010 om klokslag 20:00 uur was het zo ver, het door menig
deelnemer gevreesde CW examen ging van start. Om met goed gevolg het examen af te
leggen moesten de deelnemers 2x vijf minuten tekst nemen op 12 woorden per minuut,
waar niet meer dan 8 fouten per tekst gemaakt mochten worden. Na dit zenuwslopende
onderdeel moesten de deelnemers om beurten nog een stuk tekst seinen binnen een
bepaalde tijd. 
Nadat de examinatoren de examens stuk voor stuk hadden nagekeken werd de uitslag, aan
de inmiddels aan de rosé geslagen examenkandidaten, bekendgemaakt.
Alle deelnemers, Maarten (PA3EYC), Eddy (PA0RSM) en Gerard (PD0PIW) bleken het
examen met goed gevolg te hebben afgelegd. Hierna kon de voorzitter van VERON
Amersfoort Hilde (PA3EKW) over gaan tot de uitreiking van het certificaat telegrafist
tweede klas. 
Vanuit de deelnemers werden veel dankwoorden uitgesproken richting de cursusleiding.
Ook wij willen de geslaagde kandidaten van harte feliciteren met het behaalde resultaat.
Op donderdag 7 oktober 2010 zal de volgende CW cursus van start gaan. Hierover zal nog
nader via de website berichtgeving volgen.

Ook dit jaar worden er weer vossenjachten georganiseerd, zie voor de laatste info hierover
onze home-page.
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LEZING “MAGNETISCHE LOOP ANTENNES”

VELDDAG 2010

Vrijdag 14 mei hield Hans (PA3ECT) een lezing over “Magnetische Loop Antennes”. Deze
lezing heeft van de aanwezigen een bijzonder hoge waardering gekregen. Het is
vanzelfsprekend dat het onderwerp een groot raakvlak heeft bij zendamateurs, maar de
duidelijke uitleg en zeker ook de kennis die Hans met ons heeft gedeeld is zonder meer de
grondslag hieraan. Verdere info kunt u vinden op de homepage van Hans
(http://pa3ect.eu/magloop.html).

De VHF/HF-velddag werd gehouden op zaterdag 5- en zondag 6 juni op het adres
Monseigneur v.d. Weteringweg te Hoogland. Zaterdagavond was er een gezellige BBQ
voor de opbouwers en andere helpers.
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Een enthousiast lid van onze afdeling, Gert (PA2LO), heeft met een groep radio amateurs in
het weekend van 21 en 22 augustus vanuit de Vischpoort te Harderwijk het "lighthouse
weekend" gedraaid.
Zij hebben daar erg genoten en ook het bestuur van de Vischpoort was erg enthousiast.
Uiteraard moet er nog een evaluatie in hun bestuur plaatsvinden, maar er is zoveel goodwill
gekweekt, dat ze misschien ook volgend jaar daar weer terecht kunnen.  In de digitale
bladen ErmeloVitaal.nl en HetKontact staat een verslag van dit weekend. Al met al een
mooi stukje PR voor onze hobby en vereniging.

In het weekend, van 16 en 17 oktober was ik even op bezoek bij de Soekwa Scouting in
Schothorst. Het was weer de jaarlijkse Jota/Joti, dus weer lekker druk. De groep had een
prachtige houten toren opgebouwd, alles geheel met touwwerk aan elkaar verbonden. Een
mooi staaltje scoutingwerk. De antenne’s stonden door dit mooie bouwwerk tussen de 15 en
20 meter hoog. Op de 2 meterband zorgde dit voor mooie afstanden door het gehele land,
onder de roepletters PA3GQS/J, zijn dan ook heel wat verbindingen gemaakt op VHF en
HF. Ook de JOTI was bij deze groep duidelijk aanwezig, zo’n 6 tot 8 computers waren on
line tijdens dit weekend. Men kan bij de Soekwa terugzien op een mooi weekend, met
gelukkig mooi weer, nu maar weer uitzien naar het volgende radioaktieve evenement.

Hilde (PA3EKW)
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LIGHTHOUSE WEEKEND 2010

 
JOTA/JOTI                       

bladen/ErmeloVitaal 24-8-2010 vuurtoren.pdf
bladen/HetKontakt 24-10-2010 vuurtoren.pdf


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 AFDELINGSCALL - Wilt u tijdens één contest of andere activiteit de
club-call gebruiken, dan kunt u dit aanvragen bij onze secretaris.

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.

6

MEDEDELINGEN

Op 13 september 2010 is overleden ons afdelingslid

OM KLAAS BERGHUIS (PA0KA)

Klaas was een radiozendamateur van het eerste uur, hij stond aan de wieg
van onze mooie hobby, ook in zijn gezin stond zijn hobby centraal. Alle
familieleden waren op de hoogte van het woord en spraakgebruik binnen het
radioverkeer wat gevoerd werd door hun vader.
Ook op vakantie werd de hobby bedreven, vanuit tent en caravan werden de
verbindingen gelegd en waren er de experimenten met diverse antenne’s.
Zelfbouw was er ook in die tijd en Klaas is daar tot op hoge leeftijd mee
doorgegaan, zo was hij enkele weken voor zijn overlijden nog bezig met zijn
voeding te modificeren.
Door zijn slechtziendheid ging het de laatste tijd moeizamer, maar hij bleef
actief, ook per e-mail had ik tot voor enkele maanden terug nog een
aangename briefwisseling over de hobby met hem.
Klaas mocht 92 jaar worden, met zijn heengaan verliezen wij een markante
man.
Wij wensen zijn familieleden sterkte met dit verlies.

Namens de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), afdelingsvoorzitter

picture/klaas (pa0ka).htm


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 misschien materiaal heeft, kunt u dat laten  weten  aan  Frank 
van Hamersveld, Van  Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort (PA3DTX@veron.nl).

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

19 februari (derde vrijdag) lezing “Radio Holland - 100 jaar draadloos op schepen en
de wal” door Henk Middelkoop. Henk zal, als oud radio officier het
verleden, heden en toekomst van Radio Holland’s mensen en (het
operationeel gebruik) van de communicatiemiddelen belichten.

19 maart (derde vrijdag) huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-
voorstellen. 

9 april de lezing “DELFI – C3” door Wouter Jan Ubbels (PE4WJ) ging niet door
wegens ziekte van de spreker. In plaats hiervan presenteerde Eddy een
lezing van Bouke (PA0ZH) over de DXpeditie naar Spitsbergen.

14 mei lezing “Magnetische Loop Antennes” door Hans Verkaik (PA3ECT). De
magnetische loop antenne lijkt een oplossing voor radioamateurs met
antenne plaatsingsproblemen. Hans, zal in zijn lezing ons deelgenoot
maken van zijn (zelfbouw) ervaringen. 

11 juni onderling QSO en een BBQ in Bunschoten.
juli/augustus geen bijeenkomst. 
10 september onderling QSO en vakantie lichtbeelden (promotie foto-CD van het

VERON Pinksterkamp 2010 (Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)), twee
reisimpressies, een van Gerard (PA0BUR) en een van Bart (PA3CSX)).

8 oktober Lezing over "DELFI - C3" door Wouter Weggelaar (PA3WEG).
DELFI - C3 is een door studenten van de TU Delft gebouwde CubeSat, ter
grote van een melkpak, met aan boord sensoren om de zonnestand te meten
en dunnefilm-zonnecellen. In de lezing wordt het gehele project besproken,
van eerste idee tot aan lancering, met daarin wat uitgebreider de zaken
welke voor radioamateurs het meest interessant zijn (communicatie
systeem, antennes, transponder etc.) en daarna zal een aantal interessante
resultaten van de missie worden getoond.

12 november verkoping van courante radio-amateurspullen.
10 december kerstbijeenkomst.
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AGENDA                       
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