nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 117 - september 2011

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 117 voor het eerst als bijlage met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 9 september en andere activiteiten. Het is de bedoeling dat in de toekomst
hier extra informatie in wordt geplaatst, bijvoorbeeld verslagen van activiteiten, zelfbouw,
schema’s, enz.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
SEPTEMBER – onderling QSO en vakantielichtbeelden
Vrijdag 9 september is er onderling QSO en gelegenheid voor het
vertonen van vakantielichtbeelden.
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst
(Trompetstraat 3, Amersfoort; vlakbij de bibliotheek van Zielhorst
en het station Schothorst). Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur.
OKTOBER – lezing
Vrijdag 14 oktober is er een lezing over EMC en hoe gaan wij hiermee om door Jan
Janssen (PA0JMG)

VOSSENJACHT
In september is er geen vossenjacht.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort

SCOUTS ZOEKEN ZENDAMATEUR(S)
Op 15 en 16 oktober is het weer JOTA. Scouting Mondriaan in Amersfoort wil graag
meedoen met dit evenement. Het is voor de groep de eerste keer en is daarom naarstig
op zoek naar hulp. Concreet is er behoefte aan zowel zend-amateurs die tijdens het
evenement aanwezig kunnen zijn als aan materiaal en apparatuur, omdat onze afdeling
al eerder een verzoek ontving voor onder-steuning voor een andere scoutinggroep, is er
maar beperkt verenigingsmateriaal beschikbaar.
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Daarom een verzoek aan onze leden: wie van u kan en wil deze scoutinggroep helpen om
deel te nemen aan het evenement? Een unieke gelegenheid om jonge mensen kennis te
laten maken met het zendamateurisme! Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u
terecht bij Menno Brockhus van de Scouting Mondriaan Amersfoort via zijn e-mail:
maarniet@hotmail.com.

VERON-AFDELINGSCOMPETITIE
De Afdelingscompetitie heeft als doel het stimuleren van deelname aan HF contesten (160
t/m 10 meter). Insturen van een log naar de organisator van de contest is niet verplicht
maar wordt vaak wel erg op prijs gesteld. Voor deelname aan de afdelingscompetitie is het
doorgeven van het aantal gemaakte ver-bindingen voldoende.
Binnen onze afdeling doen, naast het clubstation PI4AMF, op dit moment 10 individuele
amateurs scores doorgegeven voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort staat
dankzij hun opgave op dit moment op de 15e plaats in het klassement met een totaal van
390 punten (stand per 4 september).
In 2010 eindigde Amersfoort op de 17e plaats (458 punten), in 2009 op de 21ste plaats
(319 punten) en in 2008 op de 26ste plaats (176 punten). We hebben dus de stijgende lijn
in het klassement nog steeds te pakken.
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u al een punt voor de afdelingscompetitie. Dat u voor deelname aan een contest geen gigantisch antennepark of station
tot uw beschikking hoeft te hebben, blijkt wel uit de antenne-setup van de individuele
koploper binnen onze afdeling, PD2J. Jack werkt met uitsluitend een eindgevoede
draadantenne en maximaal 25 watt output. Doet u ook mee?
Meer informatie over de VERON Afdelingscompetitie vindt u op
http://www.afdelingscompetitie.nl.

VAM (VERON-A03 Activiteiten Maandagavond)
Elke maandag is er een VAM-avond in Bunschoten (Haarbrug
10-B) (zie voor info over vakanties en activiteiten vanuit
Bunschoten ook: http://www.pi4amf.nl).

't GERUIS
't Geruis verschijnt in normale oplage een keer per jaar, n.l. een nummer met de stukken
voor de Huishoudelijke Vergadering in maart. Verder kunt u via onze homepage een
speciaal nummer downloaden met adressen en algemene informatie over onze afdeling
(http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/alginfo2011.pdf).
Alle nummers van 't Geruis 1974 t/m 2011 vindt u op
http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/archief.htm.

GEZOCHT
Bij het digitaliseren van ons afdelingsblad 't Geruis/Convo/Gagelnieuws zijn wij nog op
zoek naar de volgende nummers:
Convo - december 1980 (zit niet in het archief);
maart 1980 (is helaas een misdruk, waardoor we een bladzijde missen);
maart 1979 (zit niet in het archief).
Gagelnieuws - van deze hebben wij van de jaren 1974, 1975 en 1976 geen omslag.
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Wie heeft deze nummers, na digitaliseren cq kopiëren, kunt u deze retour krijgen. (Of, nog
mooier, als u er afstand van wilt doen kunnen we hiermee het archief kompleet maken.) U
kunt hierover contact opnemen met Frank van Hamersveld (PA3DTX) (pa3dtx (AAN)
veron.nl), Van Woustraat 28, 3817 PG Amersfoort.

QSL-KAARTEN
Vergeet u niet uw QSL-kaarten op de verenigingsavond op te halen. U kunt op:
http://www.nl5557.nl kijken of er kaarten voor u zijn.

Wenst u de Nieuwsflits niet langer te ontvangen of heeft u een nieuw e-mailadres dan kunt
u dat doorgeven aan Gert van Loo (a03 (AAN) veron.nl).

PS - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden.
BCC - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis".
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