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De VERON is een landelijke vereniging van gelicenseerde radiozendamateurs en van luisteramateurs. 
De afdeling Amersfoort is opgericht in 1945 en is daarmee een van de ‘oudsten’ van de lokale afdelingen in 
Nederland. De afdeling is met ruim 200 leden één van de grotere afdelingen van de VERON. Onze leden 
komen uit de wijde omgeving van Amersfoort. 
 
Onze verenigingsavonden 
Onze afdelingsbijeenkomsten zijn op de tweede vrijdag van de maand in ontmoetingscentrum ‘De Herberg’ 
aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Een uitzondering hierop is de bijeenkomst in juni dan 
is er een BBQ. In de maanden juli en augustus zijn er geen afdelingsbijeenkomsten. 
Wil je een keer langskomen en kennismaken met de radiohobby, onze leden of kennis maken met onze 
activiteiten? Je bent van harte welkom tijdens onze afdelingsbijeenkomsten, ook als je (nog) geen lid bent 
van de VERON. We starten om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Wat is er zoal op de verenigingsavonden te doen 
Lezingen over hobby gerelateerde onderwerpen, QSL-kaarten service, ervaringen uitwisselen en gewoon 
gezellig een praatje maken over de hobby. 
 
Wat doen we nog meer 
Naast de afdelingsbijeenkomsten is onze afdeling ook actief met velddagen, doen wij mee aan radio-
wedstrijden (contesten) en organiseren wij zelfbouwprojecten.  
Voor vakantie en afwijkende tijden kijk even op onze homepage. 
 
Laatste nieuws 
Via onze homepage, nieuwsflits en Electron ("Komt u ook?") zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte 
houden van het wel en wee van onze afdeling.  
Dit jaar verschijnt ons mededelingenblad ‘t Geruis maar één keer, namelijk een nummer met de stukken voor 
de Huishoudelijke Vergadering in maart via e-mail. 
 
 
 
 

 
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 de 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, annuleringskosten kunnen in rekening gebracht worden en schade 
is voor rekening van de gebruiker. 
 
E-mail - Wilt u op de hoogte worden gehouden van afdelingsactiviteiten of ons afdelingsblad en nieuwsflits 
digitaal ontvangen, geef dan uw e-mail adres door aan onze secretaris. 
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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). U kunt uw digitale bestanden sturen naar veronamersfoortarchief @ gmail.com. 
 

 
10 januari   nieuwjaarsreceptie, en behandeling afdelings-VR-voorstellen 
14 februari  lezing door Rick (PA5NN) over de Koude Oorlog en Stay Behind Radio’s 
  In deze lezing gaat het over de geheime zenders van na de oorlog. Hij laat een paar  
  versies zien niet alleen van het Europese gebied. Ook de manier van werken komt aan  
  bod. Al met al een lezing over wel wat oudere sets, maar toch niet zo ver terug. 
13 maart   vervallen i.v.m. Coronavirus  
10 april   vervallen i.v.m. Coronavirus 
8 mei   vervallen i.v.m. Coronavirus 
12 juni   vervallen i.v.m. Coronavirus 
juli/augustus  geen bijeenkomst 
11 september  onderling QSO  (via contactformulier) 
9 oktober   vervallen i.v.m. Coronavirus 
13 november  vervallen i.v.m. Coronavirus 
27 november  Huishoudelijke Vergadering via Zoom – aanmelden met het speciale HH  

aan/af-meldformulier 
11 december  bijeenkomst in kerstsfeer (onder voorbehoud) 
 

 
BESTUUR: 
voorzitter: Frans de Bles 1)  PC2F  Gaardendreef 20  3824 AT  Amersfoort  06-15013650 
secretaris:  Dick Radstaak 5) PA0MBR  Posteleinvlinder 40 3822 ZE  Amersfoort  06-13211450 
penningmeester:  Tijmen de Jong 8)  PA3GRM  Ambachtlaan 57  3828 DB  Hoogland  06-20421259 
 bank: NL30INGB0003888404 tnv: VERON Amersfoort, Amersfoort 
lid:  Maarten Bos 9)  PA3EYC  Nekkeveld 4a  3861 ME  Nijkerk  06-12686043 
lid:  Peter Matlung  ²) PC3M  Moersbergen 1 3813 RP  Amersfoort  06-53439069 
 
CONTACTADRESSEN: 
QSL-manager:  Peter Butselaar 1) NL 5557  Seringstraat 37  3812 XA  Amersfoort  033-4652067 
zendcursus N en C:   
morsecursus:  Koos Sportel 1) PA3BJV  A. Schweitzersingel 367  3822 BV  Amersfoort  033-4551992 
immunisatie-funct.:  Koos Sportel  PA3BJV 
NL-vertegenw.:  Adriaan v.d. Brink 6)  NL10902  Watersnip 30  3751 GL  Eemnes  035-5382936 
vossenjachten:  Maurice Goossens 3)  PA3HHT 
vaa PI4AMF/NL8600:  Frans de Bles  PC2F 
vaa PI2/PI3/PI6AMF  Rient Bartelds 1) PA3GXP 
depothouder:  Maarten Bos 9) PA3EYC  Nekkeveld 4a  3861 ME  Nijkerk  06-12686043 
webmaster: pi75amf  Lex van der Lugt ²) PA1LEX 
archief/webmaster:  Frank v. Hamersveld 1) PA3DTX  Van Woustraat 28 3817 PG  Amersfoort 
award-manager Gerard Overbosch 7)  PD5GO  V. Oldenbarneveltstr. 67  3862 SG  Nijkerk  033-2462134 
 
emailadres: 1) call/luisternummer @ veron.nl  / 2) lexhw1 @ gmail.com / 3) pa3hht (@ kpnmail.nl / 5) dick.radstaak @ gmail.com 
/ 6) call @ amsat.org / 7) g.overbosch @ chello.nl / 8) tijmenn @ kpnmail.nl / 9) pa3eyc @ live.nl / ²) pmatlung@kpnmail.nl  / 
afdelings-emailadres: a03@veron.nl / homepage: https://a03.veron.nl/. 
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