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Beste amateur, 
 
Hierbij Nieuwsflits # 120 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van  
9 december en andere activiteiten.  
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
DECEMBER – kerstbijeenkomst/familieavond  
De laatste verenigingsavond van dit jaar is op vrijdag 9 december 
en zal in het teken van het kerstgebeuren staan. Voor de aan-
kleding van de zaal wordt het op prijs gesteld als u een elek-
tronisch kerststukje voor op de tafel wilt meenemen. Wat op het 
programma staat is nog een verrassing. Gezien het karakter van 
deze verenigingsavond nodigen wij u uit om ook uw  
echtgeno(o)t(e) of vriend(in) mee te nemen.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. 
 
JANUARI - nieuwjaarsreceptie + behandeling ingekomen VR-voorstellen  
Vrijdag 13 januari is er een nieuwjaarsreceptie en eventueel behandeling van ingekomen 
afdelings-VR-voorstellen. 
 
 
TERUGBLIK OP DE VERENIGINGSAVOND VAN NOVEMBER 

Op de mooie datum 11 november (11-11-2011) werd in Amersfoort 
de jaarlijkse verkoping georganiseerd. Ook dit jaar was er een ruim 
aanbod van bruikbaar materiaal aanwezig. Onze voorzitter opende 
deze avond met enige huishoudelijke mededelingen.  
De veilingmeester  Koos (PA3BJV) wist de bezoekers, die massaal 
aanwezig waren, te verleiden om de nodige euro’s uit te geven. 
Toen het bieden wat stroever verliep werd door Koos aan de 
bezoekers gevraagd om even op te staan, waarnaar hij zei: “nu 
weet ik tenminste dat u niet op uw euro’s blijft zitten”.  

Materiaal verwisselde voor amateurprijsjes van eigenaar. Al met al weer een geslaagde 
avond. 

nieuwsflits 
VERON-A03-Amersfoort -  nummer 120 - december 2011 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/sporthalzielhorst.jpg
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VOSSENJACHT 
Zondag 11 december is er weer een vossenjacht (Piet Wakkerjacht) op 80 meter,  
dat is de eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 9 december 2011.  
Ook niet leden, maar radio geïnteresseerden zijn 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 350 m rechts 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 Treekerweg op. Houdt na 
250 m links aan, na ongeveer 350 m rechts 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 be-
ginnende 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 is een werkende 80-meterband ontvanger met goede batterij. Voor de jagers  
is er na de vossenjacht soep. Tot ziens en een goede jacht bij de radio-vossenjacht op 
zondag 11 december 2011. 
 
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort 
 

 
 
VOORSTELLEN VOOR DE 73ste VERENIGINGSRAAD 2012  
In april zal de 73ste VERON Verenigingsraad (VR) worden gehouden. Tot eind januari a.s. 
kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van 
allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2012 schriftelijk  
of per e-mail worden ingediend bij onze secretaris. Over deze voorstellen kunnen we dan 
tijdens de verenigingsavond van 13 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.    
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AMATEUR TELEVISIE 
Zoals vele afdelingsleden weten is er redelijk wat ATV activiteit in de afdeling. De 23 en  
13 cm band zijn oorspronkelijk gestimuleerd door bijvoorbeeld PI6ATS. Toen voor 23 cm 
de satelliet ontvangers betaalbaar werden, voor 13 cm eindtrappen beschikbaar kwamen 
en diverse aanbieders complete zenders en ontvangers op de markt brachten, kwamen er 
veel meer ATV stations. Ook het aantal ATV repeaters dat in R03 is te ontvangen werd 
meer, naast PI6ATS is dat PI6ANH en PI6ATV. Bij condities komen er veel bij, ook van  
over de grens. 
De ATV aanroep frequentie is eigenlijk 144,750, maar omdat de afstandbediening van 
PI6ATS werkt op 144,7625 vindt daar in deze regio de meeste ATV activiteit plaats. Om 
ook in “tijd” een ontmoetingsplaats te hebben wordt vier keer per jaar een ATV contest 
gehouden. Daarbij wordt rustig de tijd genomen een verbinding te maken, dus niet  
“59-en-weg”. Het is hierdoor meer te beschouwen als een “activiteiten weekend” dan  
een “contest”. 
Met het op de markt komen van goedkope 6 cm modules hebben een aantal stations  
in de regio een /P station opgebouwd. Ondertussen heeft ook PI6ATS een 6 cm ingang, 
waarmee zelfs beelden uit Groningen zijn doorgegeven. Voornamelijk tijdens de ATV 
contesten gaan de /P stations experimenten doen in het veld, waarbij andere amateurs 
soms even langs komen om te kijken. 
De eerstvolgende ATV contest is 10 en 11 december 2011, begint op zaterdagavond 18.00 
UTC en eindigt op zondag 12.00 UTC. Als je in het bezit bent van een ATV ontvangst- of 
zendstation loont het zeker de moeite de boel aan te zetten. De aanroepfrequentie is 
144,750, waarna zo snel mogelijk naar een andere frequentie wordt gegaan. Weet je niet 
zeker of het goed werkt of je wilt eerst wat ervaring op doen, kan dat natuurlijk altijd op een 
ander moment. Spreek eens een station aan op 144,750 of 144,7625.  
Voor meer informatie: www.pi6ats.nl, ATV logboek (dat vrijwel automatisch is, evenals 
antennerichting en afstand): http://www.pi6anh.com/veron/_pages/default.asp?page=ATV. 
 
Chris van den Berg (PA3CRX) 

 
 
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. 
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Binnen onze afdeling geven, naast het clubstation PI4AMF, op dit moment 10 individuele 
amateurs scores door voor de afdelingscompetitie. De afdeling Amersfoort staat dankzij 
hun opgave op dit moment op de 14e plaats in het klassement met een totaal van  
642 punten (stand per 4 december). Met slechts 25 verbindingen in een contest behaalt u 
al een punt voor de afdelings-competitie. Doet u ook mee? Meer informatie over de 
VERON Afdelingscompetitie vindt u op http://www.afdelingscompetitie.nl. 
 
 
OPEN DAG ZEND- EN LUISTERAMATEURS NOORD-OOST-VELUWE 
Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert de VERON afdeling Noord-Oost-
Veluwe woensdag 28 december alweer voor de derde achtereenvolgende maal haar 
traditionele open dag. Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten 
maken met de “radiohobby”. 
 
Er worden diverse demonstraties gegeven zoals:  

- De volgende NOV zelfbouwprojecten worden gepresenteerd: Antenne analyzer 
van 0–200 MHz met digitale uitlezing; De SDR ontvanger welke nu uitgebreid is 
met een zendmodule 

- contacten leggen met zendamateurs over de hele wereld in spraak, morse code, 
PSK (een soort SMS), SSTV (het verzenden en ontvangen van digitale foto`s) 

- luisteren naar luchtvaart communicatie en mogelijk ISS (International Space 
Station) 

- live vliegtuigen volgen op een virtueel radarscherm (airnav) 
- radiohobby en computer 
- presentaties van diverse software pakketten 
- uitleg van allerlei facetten van deze fascinerende hobby. 

 
Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over. Ook staat er de 
nodige meetapparatuur opgesteld zodat uw portofoon of ontvanger e.d. getest kan worden.  
De open dag wordt gehouden in buurthuis het Grinthuus, Morelissenstraat 1, 8095 PX  
`t Loo Oldebroek van 10.00 tot 17.00 uur. Een hapje en drankje is verkrijgbaar. Voor 
verdere informatie en een route beschrijving zie http://www.pi4nov.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. 
 
 

http://a03.veron.nl/afdeling/amersfoort/picture/vamkaart.jpg
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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.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het bestuur van de afdeling Amersfoort wenst u en de uwen 
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

 
 
 
 
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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