nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 123 - maart 2012

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 123 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
9 maart en andere activiteiten, dit keer met als bijlage de VR-voorstellen voor de
verenigingsraad in Arnhem en het digitale maartnummer van ’t Geruis.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MAART - Huishoudelijke Vergadering / behandeling VRvoorstellen
Het afdelingsbestuur nodigt alle VERON-afdelingsleden uit voor
de huishoudelijke vergadering op vrijdag 9 maart. De bijeenkomst
wordt gehouden in Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3, Amersfoort; vlakbij de bibliotheek van Zielhorst en het station Schothorst). De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERONleden (afdelingsreglement artikel 7). Zaal open 19.30 uur.
De agenda: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening door de voorzitter, Hilde (PA3EKW)
Notulen Huishoudelijke Vergadering van 18 maart 2011
Jaarverslag over 2011
Verslag van de kascontrolecommissie
Financieel verslag van de penningmeester
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Beleid 2012
Vaststellen begroting voor 2012
Bestuursverkiezing
Pauze
Behandeling van de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Arnhem
Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
Rondvraag
Sluiting

Wilt u zich ook eens actief bemoeien met VERON zaken van onze afdeling? Maak dit dan
eens mondeling, schriftelijk of telefonisch bekend bij het afdelingsbestuur.
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Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering. Het overzicht is als
volgt:
voorzitter:
Hilde
(PA3EKW),
niet aftredend
secretaris:
Gert
(PA2LO),
niet aftredend
penningmeester: Roel
(PB0ACU),
aftredend/herkiesbaar
leden:
Ron
(PA3DAM),
aftredend/herkiesbaar
Edwin (PA1EDL),
aftredend/herkiesbaar
Eddy
(PA0RSM),
niet aftredend
Adriaan (PA1LIO),
aftredend/herkiesbaar
Het bestuur wenst u een goede en prettige vergadering.
APRIL – lezing “Natuurkunde en Techniek”
Op vrijdag 13 april is er een lezing over “Natuurkunde en techniek” door Jos Disselhorst
(PA3ACJ). Een lezing die gaat over hoe een laser werkt, sterke magneetvelden, zeer
kleine bewegingen en een demonstratie over supergeleiding. Al met al wordt het een leuke
en vooral interessante avond! TIP: neem je camera mee; volgens de spreker er zijn veel
"KODAK" momenten…

VERZENDING VAN DE STUKKEN VOOR DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt "'t Geruis" met de stukken voor de
huishoudelijke vergadering niet meer per post verzonden, deze vindt u nu als
bijlage bij deze nieuwsflits. Op de avond zelf zijn de documenten op papier in
de zaal aanwezig. Afdelingsleden die de documenten vóór de vergadering toch op
papier willen ontvangen, kunnen hierover contact opnemen met de afdelingssecretaris.

VOSSENJACHT
Zondag 11 maart is er weer een vossenjacht (spoetnikjacht) op 80 meter, dat is de eerste
zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 9 maart 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 naar Leusden Zuid. Na tweede verkeerslicht,
275 meter doorrijden 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. Voor de jagers is er
na de vossenjacht koffie en thee.
Tot ziens en een goede jacht bij de radio-vossenjacht op zondag 11 maart 2012.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
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PACC 2012
Denkt u ook aan het afdelingsklassement. Alle single operators uit een afdeling kunnen
meedoen aan het afdelingsklassement. Men kan dit aangeven door het nummer van de
afdeling te vermelden. Dit is uiteraard uw eigen afdelingsnummer (03). Dus geen QSLregionummer! De punten worden bij elkaar geteld en bepalen de score van de afdeling.
Ook de punten van single operator luisterstations tellen mee. (Zie ook: http://pacc.veron.nl,
dead line: 12 maart 2012 om 23:59:59 GMT.)

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 19e plaats in het klassement met een totaal van
125 punten (stand per 4 maart 2012).
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.

IN MEMORIAM
Op 11 februari 2012 is op 61-jarige leeftijd zeer plotseling overleden

WILLEM POLHOUT (NL 10330)
Willem was in de 80-er en 90-er jaren een actief lid binnen
onze afdeling. Hij ontplooide veel energie in de
luisteramateursectie van de afdeling. Altijd samen met
tijdgenoten (allen NL-ers) en allemaal actief met het beluisteren
van alle banden. Tijdens contesten en velddagen: altijd was
Willem erbij en verzette hij binnen die club heel veel werk.
Ook nam Willem zitting in het afdelingsbestuur. Hij behartigde de belangen van de
luisteramateurs, verzorgde de afdelingsmaterialen en coördineerde het uitlenen
van deze spullen. Daarnaast waren er de vele avonden waarin er gestudeerd werd
voor de Novice machtiging, maar dat heeft voor Willem helaas niet tot een licentie
mogen leiden. De laatste jaren was Willem wat minder actief met de hobby. Wij
bewaren aan Willem mooie herinneringen. Hij blijft in onze gedachten en wij
wensen de familie heel veel sterkte en kracht om dit verlies te verwerken.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter
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MORSE-EXAMEN AFDELING AMERSFOORT
Op 16 februari is er bij de afdeling Amersfoort weer een morse-examen afgenomen.
Ondanks dat er geen morse-eisen meer gelden, zijn er gelukkig nog steeds amateurs
die deze mooie "taal" willen leren en gebruiken. Binnen de afdeling Amersfoort wordt er
daarom nog regelmatig een morsecursus gegeven onder leiding van Koos (PA3BJV) en
Ron (PA3DAM). Dat je nooit te oud bent om iets nieuws te leren bewees Martin Berendse
(PD0GAN). Al jaren gepensioneerd en na een jaar trouw studeren nu de trotse bezitter van
een schriftelijk bewijs van morsebekwaamheid. Martin van harte gefeliciteerd en veel mooie
CW QSO's toegewenst!
Ook dit jaar zal er, bij voldoende belangstelling, een morsecursus worden georganiseerd.
Aanmelden of meer informatie via Koos (PA3BJV).

LEZING OVER DE 4 METER BAND
Vrijdag 10 februari was er een lezing over
de 4 meter band door Peter Gouweleeuw
(PA2V). Lang gewacht en toch gekregen,
dat geldt zeker voor de nieuwe 4 meter
band (70 MHz). Peter gaf tijdens zijn
lezing inzicht over de bijzondere
eigenschappen en de verschillen van een
VHF-frequentieband die slechts 20 MHz
hoger in frequentie ligt dan de 6 meter
(“magic band”).
Met het vrij komen van de 4 meter band
ga je met zo'n bandje weer helemaal
terug in de tijd van de radiopioniers. Nog
veel landen hebben geen toestemming
gegeven aan amateurs om deze band te
gebruiken en ook de commercie heeft hier nog niet op in kunnen spelen. Een echte
"zelfbouw"-band. Voor amateurs en verenigingen ligt er een uitdaging in het zelfbouwen/
ombouwen van bestaande tranceivers (IC706, FT221, FT847) en transverters voor deze
frequentie, evenals b.v. antennes en voorversterkers. Peter deed ook een oproep om meer
bekendheid aan de 70 MHz te geven, maar ook voor de andere banden, door meldingen
op het DX cluster te plaatsen. Ook voor de luisteramateur is dit een hele leuke band, je
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hoort hier soms nog de meest opmerkelijke signalen die te ontvangen. Veel instanties zoals
b.v. taxi's in Oost Europa maken namelijk nog gebruik van deze frequenties.
Al met al een zeer goede lezing met zeer veel informatie over deze nieuwe band.

ATV CONTEST
Hetzelfde weekend als de vlooienmarkt in
Rosmalen is het weer zo ver: de ATV
contest.
Dit is 10 en 11 maart, het tweede volle
weekend van maart. De contest begint
zaterdag om 18:00 UTC en eindigt
zondag om 12:00 UTC. Het is dus puur
een contest die 's avonds begint en
doorloopt tot het begin van de volgende
middag. Veel stations zullen na een
bezoek gebracht te hebben aan
Rosmalen waarschijnlijk niet direct de
spullen aanzetten. Dat hoeft ook niet,
het gaat er gemoedelijk aan toe.
Zondagmorgen staat voor een aantal ATV-ers in het teken van de 6 cm experimenten: zij
gaan portabel en proberen verbindingen te maken met elkaar en vaste stations binnen en
buiten de regio. /P is tevens een mooie promotie voor de hobby, zie ook de foto. Hopelijk is
de temperatuur weer beter en blijft het droog. De afdeling Amersfoort heeft een redelijk
aantal ATV-ers. Als dus voor de eerste keer geprobeerd wordt een ATV-signaal te
ontvangen is er vaak wel iemand die een signaaltje kan maken, tijdens de contest of
misschien daarvoor al eens testen? De ATV-ers bevinden zich (in de regio) meestal op
144,7625 of op 144,750, met FM. Voor meer informatie: www.PI6ATS.nl.
Chris (PA3CRX)

LANDELIJKE RADIO VLOOIENMARKT
Op zaterdag 10 maart wordt in het Autotron te Rosmalen de 37ste Landelijke Radio
Vlooienmarkt georganiseerd. De toegangsprijs bedraagt 7 Euro. De hallen zijn geopend
van 9.00 tot 15.30 uur. Toegang tot het restaurant is reeds vanaf 8.00 uur mogelijk. Meer
informatie over de markt vindt u op www.radiovlooienmarkt.nl.

GEZOCHT VIER JONGE ZENDAMATEURS EN TEAMLEIDER (M/V)
Komende zomer zal van 19 tot en met 26 augustus Youngsters On The Air Belgium-The
Netherlands 2012 plaatsvinden. Dit is in opvolging van het evenement van afgelopen
zomer in Roemenië. Gedurende deze week zullen 10 teams uit verschillende Europese
landen deelnemen. Een team bestaat uit 4 zendamateurs tussen de 18-25 jaar en een
teamleider. Deze week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme
staan zoals: contesten, presentaties, bezoeken aan o.a. radio stations en nog veel meer.
Locatie van het evenement is Eeklo in België wat niet ver van de Nederlandse grens is.
Aan de deelnemers wordt enkel een bijdrage gevraagd van 30% van de reiskosten plus
een bedrag van €50. Het grootste gedeelte zal gefinancierd worden door het Youth in
Action programma van de Europese Commissie.
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Wil je deelnemen aan dit evenement stuur dan een mail met motivatie naar: Lisa Leenders
pa2ls (AAN) veron.nl. Bij voorkeur heeft de teamleider een leeftijd boven de 25 jaar.

WINNAAR VERON KERSTPUZZEL BLIJ MET PRIJS
Johan (PA1BP) was één van de winnaars van de VERON kerstpuzzel. De afdeling
Amersfoort stelde als prijs een cap of t-shirt met daarop de naam en roepletters
beschikbaar. Winnaar Johan koos voor een cap en heeft deze inmiddels ontvangen.
Dat hij er blij mee is liet hij nog even per e-mail weten: “De cap was er al binnen een
week !!! Supersnel en erg mooi. Ik zal hem volgende week in Rosmalen met trots dragen.
Nogmaals heel veel dank voor deze superprijs. Johan de PA1BP.”

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 digitaal, 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.

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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