nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 121 - januari 2012

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 121 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
13 januari en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

VAN DE VOORZITTER
Wij worden omringd door negatieve berichten.
Wordt het neuro of zeuro of houden we het zo.
Krijgen we dit jaar wel of geen condities.
Veel dingen om je zorgen om te maken.
Toch zijn er ook lichtpunten en wegen om de zinnen te verzetten.
Elke tweede vrijdag van de maand een verenigingsavond.
Elke maandagavond een hobbyavond.
Elke donderdag en vrijdag een cursusavond.
Nu wij het oude jaar hebben uitgeluid en het nieuwe binnengehaald,
wens ik U met het nieuwe jaar veel ongerepte sneeuw,
blijde gezichtjes in glas weerspiegeld, fonkelende lichtjes,
dennenbomen zilver en goud, behouden tradities eeuwenoud,
rode linten, glanzende kleuren, behaaglijkheid allerlei geuren,
kastanjes, rode wijn en nieuwjaarsgedachten samen... toe.
Hilde (PA3EKW), afdelingsvoorzitter

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
JANUARI – nieuwjaarsreceptie en behandeling van eventueel
binnengekomen VR-voorstellen
Na alle oliebollen en vuurpijlen is er op vrijdag 13 januari
gelegenheid om elkaar de hand te schudden en het beste te
wensen voor het nieuwe jaar! Op deze avond behandelen we ook
eventueel ingekomen afdelings-VR-voorstellen. Heeft u voorstellen voor deze VR dan kunt u deze schriftelijk bij de secretaris
inleveren.
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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.
FEBRUARI - lezing over de 6 en 4 meter band
Vrijdag 10 februari is er een lezing over de 6 en 4 meter band door Peter Gouweleeuw
(PA2V).

TERUGBLIK OP DE VERENIGINGSAVOND VAN DECEMBER
Vrijdag 9 december was er weer de jaarlijkse familie bijeenkomst in kerstsfeer van de
afdeling Amersfoort. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Hilde (PA3EKW) blikte
ze terug op het afgelopen jaar en zette zij enkele amateurs in het zonnetje die zich in 2011
verdienstelijk hadden gemaakt voor de afdeling.
Ook dit jaar werd er een afdelingsamateur van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar was het
Raphael (PD0RAF). In de considerance wordt hij beschreven als iemand op de achtergrond die altijd aanwezig is en zaken weet te klaren of het nu om kabels of apparatuur
gaat, het komt er met of zonder straling op 2,4 GHz, een echte regelaar dus. Ook op de
maandagavonden kan je bij hem terecht met je digitale snelweg problemen. Hij heeft het
vermogen om ons de soms vage computerzaken en alles wat daar mee samen hangt aan
te leren.
Hierna werd de avond voortgezet met een heerlijk koud buffet en een paar rondes bingo. Al
met al was het weer een zeer gezellige avond en een mooie afsluiting van het verenigingsjaar 2011.

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 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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VOSSENJACHTEN AMERSFOORT
Allen een voorspoedig 2012 en een goed vossenjagers jaar.
Het hevige vuurwerk van het oud en nieuwe jaar heeft de vossen opgeschrikt.
Dit heeft tot gevolg gehad dat er enkele oudere dieren met wat jonge vossen
hebben kunnen ontsnappen. Afrastering was toch niet meer zo goed als
gedacht. Echter alle dieren hebben een halsband om met een zender voor
het geval er één zou ontkomen. Gisteren en vandaag nog bezig om het hok
te repareren. Om de vossen in de Treek te houden worden er een paar voederplaatsen ingericht. Dit om het vangen te vergemakkelijken. We hebben een
goed en groot team nodig om alle vossen te kunnen vinden en ze weer veilig
terug te kunnen brengen naar hun hok. Zelf zal ik geregeld het terrein ingaan
om de voederplaatsen te controleren. Deze informatie krijgen jullie jagers
dan mee. Aan jullie de taak om ze te vinden. Heel veel succes! Wij van de
organisatie rekenen op jullie komst. Graag tot zondag 15 januari 2012.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort

VOSSENJACHT
Zondag 15 januari is er weer een vossenjacht (Vossen-/Spoetnik-jacht) op 80 meter,
dat is de eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 13 januari 2012. 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 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 is een werkende 80-meterband ontvanger met goede batterij.
Tot ziens en een goede jacht bij de radio-vossenjacht op zondag 15 januari 2012.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort

STAND VAN ZAKEN 70 MHz EN 500 kHz BANDEN
Vandaag (30 december 2011) is bekend geworden dat de publicatie van de wijziging van
de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 een feit is. Dit betekent
voor F-registratiehouders dat de 500 kHz band en de 70 MHz band beschikbaar komen op
secundaire basis per 1 januari 2012.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden voor frequentiegebruik:
501 kHz-505 kHz, toegestaan vermogen 100W PEP waarbij alleen de modes A1A,
F1A, G1A en J2A zijn toegestaan. Contesten zijn niet toegestaan.
70,0 MHz-70,5 MHz, toegestaan vermogen 50W PEP en alle modes zijn toegestaan.
Crossband- en duplexverbindingen zijn niet toegestaan.
Zie ook de publicatie in de Staatscourant (pdf-bestand).
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TERUGBLIK OP DE ATV-CONTEST VAN 10 EN 11 DECEMBER 2011
Het leuke (soms ook ergerlijke) van ATV-ers is, dat ze soms totaal onvoorbereid deelnemen aan de contest. Terwijl de verbinding al gaande is nog een kabeltje zoeken, waar
is dat ontbrekende verloopje ook al weer gebleven... oh ja, getallen in beeld houden. Zoals
de vorige keer al vermeld, het is allemaal gemoedelijk en er lijkt weinig haast. Anderzijds is
het wel leuk als een verbinding gemaakt kan worden met stations verder weg.
In deze regio deden een aantal stations mee: PE1POA, PE1BQE, PA4HAY, PA1GF,
PA3CWS, PA3CRX. ATV-verbindingen zijn gemaakt op 70, 23 en 13 cm.
Zondagmorgen zijn een aantal stations weer op 6 cm actief geworden, zoals menigeen
gehoord zal hebben via PI3AMF. Deze repeater is haast onontbeerlijk om de straalverbindingen te begeleiden. Bij de portabel 6 cm stations was het vooral de lage
temperatuur die parten speelde, vrij zicht betekent een open veld dus een nog lagere
gevoelstemperatuur. Diverse stations probeerden 6 cm verbindingen vanaf thuis, desnoods
met een stok uit het dakraam. PA3CWS naar de Houtribsluis achter Lelystad en PA3CRX
naar de Doornse Kaap, om als 'ver station' te fungeren. Iedereen wist een verbinding te
maken met de Doornse Kaap, onderling lukte het niet altijd. Over een paar maanden weer
een ATV-contest maar in de tussentijd gewoon eens proberen te kijken of informatie is
uit te wisselen op 144,7625 of 144,500, of op een verenigingsavond. Het aantal deelnemende amateurs uit deze afdeling mag best nog wat groeien.
Voor meer informatie: www.pi6ats.nl.
Chris van den Berg (PA3CRX)

Foto's van de 6 cm activiteiten: PA3CRX ontvangt op de Doornse Kaap (beeld en geluid
ontvangen, terugpraten op 2 meter) (links); ontvangen beeld op 41 km afstand (midden) en
rechts het PA3CWS station bij de Houtribsluis.

RADIOBEURS VOOR ZEND- EN LUISTERAMATEURS TE APELDOORN
Op zaterdag 21 januari 2012 wordt alweer voor de 16e keer de landelijk bekende
Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn gehouden. De beurs wordt
gehouden in wijkcentrum “Dok Zuid” te Apeldoorn. Op circa 95 tafels zullen zowel
handelaren als particulieren hun nieuwe en gebruikte spullen te koop aanbieden.
De beurs is geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur. De entreeprijs is € 2,00. Er is bij het
gebouw voldoende parkeerruimte. Adres: Dok Zuid, Eerste Wormenseweg 460, 7333 GZ
Apeldoorn. Meer informatie over de beurs vindt u op www.pi4sdh.nl.
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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 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 11e plaats in het klassement met een totaal van
25 punten (stand per 5 januari 2012). 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.

SILENT KEY
Op 17 oktober is overleden ons afdelingslid

OM PAUL SLAVENBURG (PA0RZ)
Paul was een van onze vroegste radiozendamateurs, hij had dan ook een twee
letter callsign. Evenals alle amateurs uit die tijd begon hij als lid bij een van de
voorgangers van onze VERON. De radioamateur uit die dagen moest de
apparatuur veelal zelf bouwen en zo is dat ook met hem gegaan. Paul maakte
radiovrienden over de gehele wereld op de kortegolf. Zijn belangstelling was er
altijd, met name toen PI4AA naar Leusden kwam, was hij er regelmatig te vinden
en deelde hij zijn kennis met ons jonkie's tijdens het maken van de programma's.
Ook kwam hij regelmatig naar de VERON-avonden om een lezing aan te horen en
zijn QSL-kaarten op te halen. De laatste jaren waren moeilijk, veel kon hij nog met
de computer doen, maar toen zijn gezondheid verder achteruit ging werd het stil.
De laatste tijd bracht hij door in het verzorgingstehuis, daar was nog wel de
mogelijkheid om de computer te gebruiken.
Wij zullen zijn markante persoonlijkheid missen.
Wij wensen zijn echtgenote, de familie en radiovrienden veel kracht en sterkte
toe in de komende tijd.
Namens bestuur van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), afdelingsvoorzitter

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).
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'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/alginfo2012.pdf). Alle nummers van 't Geruis 1974
t/m 2012 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.
Wie heeft deze nummers. 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 alle lezers een voorspoedig
en gezond 2012 en hoopt u in het nieuwe jaar vaak te treffen op de banden en
bij onze verenigingsactiviteiten

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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