nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 118 - oktober 2011

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 118 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 14 oktober
en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
OKTOBER – lezing
Vrijdag 14 oktober is er een lezing over EMC en hoe gaan wij
hiermee om door Jan Janssen (PA0JMG).
Zend- en luisteramateurs ondervinden in toenemende mate
storing bij het uitoefenen van hun hobby. De stoorbronnen zijn
inmiddels heel divers en apparatuur is toch voorzien van het CE
teken! Kunnen we er iets aan doen of moeten we er maar mee
leren leven? Heeft het melden van storing wel zin en wat is de rol van de afdeling Toezicht
van het Agentschap Telecom. De EMC-EMF commissie van de VERON wil graag van de
gelegenheid gebruik maken om een lezing te verzorgen over het toezicht, op het gebruik
van het frequentiespectrum en het huidige beleid, voor de radioamateur. De gelegenheid
om kennis te nemen van de huidige regelgeving en de uitvoering. Kortom een lezing die u
niet mag missen!
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.
NOVEMBER – verkoping
Vrijdag 11 november is er een verkoping van gangbare radio-amateurspullen. U kunt dus
vast beginnen om uw shack of hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet meer
gebruikt (en waarvan u denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken) uit te
zoeken. Wij hopen op deze avond veel courante radio-amateur artikelen te zien.

TERUGBLIK OP DE VERENIGINGSAVOND VAN SEPTEMBER
De eerste verenigingsavond na de vakantieperiode in september stond in het teken van het
vertonen van vakantielichtbeelden en onderling QSO. Een goed gevulde zaal keek mee
met de vakantiefoto’s en belevenissen van Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW). Ook
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waren er foto’s te zien van de velddag 2011 en het eerste “Black Trousers Hamradio
Event” dat gehouden werd in Zwartebroek. Gert (PA2LO) sloot de lichtbeelden af met foto's
uit Amerika en het vuurtorenweekend in Harderwijk. QSL-manager Peter (NL5557) kon
weer veel mensen verblijden met stapels QSL-kaarten.

VOSSENJACHT
Zondag 16 oktober is er een vossenjacht (spoetnik) op 80 meter. Dit is de eerste zondag
na de VERON afdelingsbijeenkomst van 14 oktober 2011, hierbij zijn ook niet leden
natuurlijk van harte welkom. De start voor deze jacht zal zijn op parkeerplaats “De Troet”
aan de Paradijsweg/ Treekerweg. Route beschrijving: Vanaf Amersfoort richting
Woudenberg: Neem de N226 (Arnhemseweg). Na plaatsnaam bord Leusden Zuid gelijk
rechts Treekerweg op. Houdt na 250 m links aan, na ongeveer 350m rechts de
parkeerplaats op. Vanaf Maarsbergen: richting Amersfoort: Neem de N226 via
Woudenberg verder naar Leusden Zuid rijden richting Amersfoort. Na tweede verkeerslicht
na 275 meter dan links af de Treekerweg op. Houdt na 250 m links aan, na ongeveer 350m
rechts de parkeerplaats op. Parkeergelegenheid is er voor fiets en auto ter hoogte van:
Treekerweg 7, Leusden. Kaartcoördinaten 52°07’08.60” N en 5°23’46.99”O.
Voor de start moet de naam, call of NL-nummer op de startkaart worden gezet.
Aanmelden/inschrijven vanaf 12:45 uur, start 13:00-13:30 uur, maximale looptijd/zoektijd
2 uur. Het te lopen traject is goed begaanbaar. Ook is het een jacht geschikt voor
beginnende vossenjagers. Mensen die wel een ontvanger hebben en deze eens willen
proberen, helpen wij graag. Lopen mag alleen over paden en wegen.
Belangrijk om mee te nemen: een werkende 80-meterband ontvanger met goede batterij.
Voor de jagers is er na de vossenjacht koffie en thee.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort

QRV VANUIT DE USA
Van 15 tot 21 oktober is Gert (PA2LO) weer QRV vanuit
Crystal River, Florida. Met zijn Amerikaanse callsign
AJ4YX is hij dan dagelijks actief, ‘s avonds meestal rond
de 14.180MHz. De equipement bestaat uit een Kenwood
TS-590 en maximaal 1500 Watt output uit een Alpha 78
lineair. De antennes die gebruikt worden zijn een Force M5 10 en een Force 340/520 met 3 elementen op 40 m en 5
elementen op 20 m. De USA is dan wel geen bijzondere
DX, maar het is altijd leuk om een overzeese verbinding te
maken. Afgelopen mei werd al met verschillende afdelingsleden gewerkt. Eén lid maakte zelfs met 2,5 Watt output in
een draadantenne een geslaagde phone verbinding! (Foto: Gert (PA2LO/AJ4YX) vanuit de
shack in Florida mei 2011.)

GEZOCHT BOUWBESCHRIJVING LOG-PER
Om de Log-periodische antenne die in de opslag in Nijkerk ligt te inventariseren is men op
zoek naar de bouwbeschrijving. Als iemand een (kopie) van de bouwbeschrijving heeft dan
wordt het zeer op prijs gesteld als wij (Hans (PA2JWN) (email: pa2jwn (AAN) amsat.org) en
Frans (PC2F)) deze mogen kopiëren.
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GEZOCHT FOTO('S) NDB NYK NABIJ NIJKERK
Het betreft het voormalige Non Directional Beacon (NDB) NYK. Het diende voor de luchtvaart en zond op de Langegolf 326 kHz in morse NYK (-. -.-- -.-). Dit baken stond nog tot
medio 1990 in een weiland ten noord oosten van Nijkerk. Wie uit onze afdeling kan mij
helpen aan een foto van dit baken om in te scannen?
Ed Krijger (PA0RSM, NL336) (email: pa0rsm (at) veron.nl)

GESLAAGD EN NIEUWE ROEPLETTERS
Edwin de Looze is geslaagd voor zijn grote machtiging. Zijn oude roepletters PD3ALB zijn
ingewisseld voor PA1EDL.
Jan van Essen heeft nieuwe roepletters. Hij is voortaan actief onder de roepletters PH7S
(voorheen PA0SNE).

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 verbindingen 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
437 punten (stand per 9 oktober).
Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u al een punt voor de afdelingscompetitie. 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 home-page 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:
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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.
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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