nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 124 - april 2012

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 124 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 13 april en
andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
APRIL - lezing over techniek en natuurkunde door Jos
Disselhorst (PA3ACJ)
Vrijdag 13 april is er 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...
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.
MEI - lezing
Vrijdag 11 mei is er een lezing over “Meten en regelen met de PC” door Hans Smit
(PA3FYG)

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING
De huishoudelijke vergadering van vrijdag 9 maart werd bezocht door 31 leden. Voor de
pauze werden de notulen, jaar- en financiële verslagen over het jaar 2011 behandeld en
goedgekeurd. De conclusie is dat de vereniging gezond is en doorgaat op de ingeslagen
weg. De begroting en geplande activiteiten voor 2012 sluiten dan ook aan bij die conclusie.
Tijdens de vergadering werd tevens aangekondigd dat er in september 2012 een excursie
zal worden georganiseerd. Hoe en wat blijft nog even een verrassing: de aankondiging zal
in de Nieuwsflits van juni verschijnen.
Tijdens de bestuursverkiezing werden aftredende en herkiesbare leden van het bestuur
herkozen.
Na de pauze werden de zeven VR-voorstellen behandeld. Over een aantal voorstellen
werd heftig gediscussieerd, vooral het voorstel om te komen tot een samenvoeging van de
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verenigingsbladen van de VERON en VRZA deed de gemoederen verhitten. Vanuit de
afdeling Amersfoort zullen Hilde (PA3EKW), Edwin (PA1EDL), Adriaan (PA1LIO) en Gert
(PA2LO) aan de verenigingsraad deelnemen die dit jaar niet in Arnhem, maar in Apeldoorn
wordt gehouden. Omstreeks 22.00 uur kon de vergadering worden gesloten en werd de
avond vervolgd door onderling QSO.

VOSSENJACHT
Zondag 15 april is er weer een vossenjacht (Piet Wakkerjacht) op de 80 meterband, dat is
de eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 13 april 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 13:00 uur, start 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, liniaal en kompas. Enkele
ontvangers zijn beschikbaar voor wie geen ontvanger heeft. Voor de jagers is er na de
vossenjacht koffie en thee.
Tot ziens en een goede jacht bij de radio-vossenjacht op zondag 15 april 2012.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort

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,
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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 15e plaats in het klassement met een totaal van
195 punten (stand per 7 april 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.

ELECTRON MEI 1968
Onze voorpagina: Voor het experimenteren met
maanreflectieverbindingen komt heel wat kijken.
Niettemin heeft een groepje Nederlandse amateurs
de moed en het doorzettingsvermogen opgebracht
om deze proeven te gaan doen. Behalve een
vergunning van PTT, de nodige mankracht,
apparatuur en kennis en nog zoveel andere zaken,
was er ruimte nodig om de grote parabool met een
diameter van 3 ½ meter op te stellen met daarbij een
shack waarin het station PA6MB (het ‘moon-bounce’station) kon worden ondergebracht. De foto op onze
omslag geeft u een indruk van de plaats waar het station verrijst. Het terrein is gelegen te
Achterveld bij Amersfoort en het werd voor het goede doel beschikbaar gesteld door de
heer Hofland, op de foto rechts op de voorgrond. De opname werd gemaakt in het vroege
voorjaar van 1967 toen de parabool naar het terrein is vervoerd. Hierbij waren aanwezig
(van links naar rechts op de foto) PAoNAR, PAoFOC en PAoFAS. Uiterst rechts ziet u nog
een deel van de shack van PA6MB. Het grote belang van deze UHF-experimenten van
PA6MB werd onlangs nog eens onderstreept toen door het Wetenschappelijk Radiofonds
Veder aan de moonbouncegroep van PAoFAS een subsidie werd toegekend.
(Uit het archief van Chris (PA3CRX).)

ATV ACTIVITEIT
Ondanks dat in het jaaroverzicht van de afdeling de ATV activiteiten niet zijn vermeld was
het toch weer zover: de ATV contest van 10 en 11 maart. Niet alle (bekende) ATV-ers
waren van de partij, maar er konden door de deelnemers toch leuke verbindingen worden
gemaakt. Op zaterdagavond (eigenlijk 's nachts) maakte Tjalling (PE1RQM) zijn 6 cm
portabel station nog in gereedheid. Hij hoorde Ton (PE1BQE) op 2 meter en wilde het 6 cm
station nog uitproberen. In de stilte van slapend Leusden was dus iemand zeer enthousiast
toen ruisvrije beelden uit Amersfoort verschenen. Omstanders genoten mee, zelfs 's nachts
blijkt er publiek te zijn.
Op zondag was het stralend weer en gingen de diverse 6 cm /P stations weer op pad, ook
om naar de 'vaste stations' grotere afstanden te kunnen overbruggen. Een PR-man of
vrouw zou dan geen overbodige luxe zijn, vele vragen zijn tussen de bedrijven door
beantwoord. Men heeft helemaal geen weet van ATV en vindt het erg bijzonder om op de
Utrechtse Heuvelrug een toren te beklimmen en daar een monitor tegen te komen met live
beelden van het randmeer.
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De volgende ATV-contest is het tweede volle weekend van juni, dus 11 en 12 juni. Er is
dus nog alle tijd om de ATV-spullen in gereedheid te brengen en uitgebreid te testen, al
dan niet gebruik makend van de ATV repeater PI6ATS (www.PI6ATS.nl).
Chris (PA3CRX)

Foto’s: (links) belangstelling van publiek bij ontvangen beelden; (rechts) Tjalling bezig met
de administratie, contestlog invullen.
IN MEMORIAM
Op 20 maart 2012 is overleden

OM BART STOFFELSEN (PA2KWB)
Ik kende Bart al uit de 70-er jaren, een zeer actief Radioamateur op de HF-banden
met een groot antenne park op zijn grondgebied in Voorthuizen. Hij had er de
ruimte voor en er werd dan ook flink wat draad uitgespannen, ook verticals waren
daar opgesteld, zo kwam het natuurlijk dat zijn naam bekend was over de hele
wereld.
Hij had ook een prachtige call, die al snel omgedoopt werd tot “PA 2 Kilo Witte
Bonen”. Met deze bijnaam was hij dan ook alom bekend, zowel op de radio, als
ook in het gewone gesprek, dan ging het altijd over ”Bart 2 Kilo Witte Bonen”.
Met zijn grote rijzige gestalte kon je hem niet over het hoofd zien en je kon er altijd
terecht voor raad en daad, zeker als het over eindtrappen ging, daar wist Bart wel
raad mee.
De laatste jaren is het wat stil geworden, we zullen zijn bijzondere kijk op de hobby
gaan missen, Bart is 77 jaar geworden.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke dagen, dat hij
moge rusten in vrede.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter
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IN MEMORIAM
Op zondag 18 maart 2012 is op 58-jarige leeftijd overleden

OM WIM BEEKMAN (PA3AGZ)
Na een langdurige ziekte heeft Wim de ongelijke strijd
verloren. Een strijd met hoop op genezing en tegenslagen.
Wim was een gedreven Radiozendamateur. Al in zijn
vroege jaren had hij het verlangen om verre oorden te
ontdekken. Tijdens zijn schoolgang op de Zeevaartschool
droomde hij van een radiofunctie aan boord van een van
onze grote koopvaarders. Zover is het nooit gekomen: Wim
kwam aan wal te werken. De radio bleef wel zijn aandacht
trekken en hij behaalde dan ook vrij snel de A-machtiging.
Ook de interesse voor radio aan boord van grote schepen bleef bestaan. Het
resulteerde in een grote verzameldrift voor alles wat daarmee verwant was. Wim
wist dan ook alles van de inrichtingen van de radiohutten en antennesystemen aan
boord. Als er een open dag aan boord van zo’n schip was dan ging Wim er op af.
Ook de diverse radio-expedities volgde hij op de voet. Als dan later een filmverslag
uitkwam dan bestelde Wim de video of DVD en zo bouwde hij een lijvige
videotheek op van al deze DX-pedities.
Toen hij ziek werd, ging zijn aandacht alleen uit naar beter worden. Hij wilde graag
weer naar het DNAT in Bad Bentheim gaan, waar hij een graag geziene gast was.
In Wim verliezen we een bevlogen Radiozendamateur met een groot hart voor de
nautische wereld en alles wat er mee samenhangt. We zullen zijn aanwezigheid
missen. Wim: je strijd is nu gestreden, je mag rusten. Wij wensen je een goede
laatste reis: dat het geluid van de golven je mag begeleiden.
Onze gedachten gaan uit naar je kinderen en je trouwe metgezel Hennie. We
wensen hen alle kracht en sterkte toe in de komende moeilijke tijd.
Namens bestuur en leden van de VERON afdeling Amersfoort,
Hilde Sportel-Janssen (PA3EKW), voorzitter

VERON VHF DAG IN BUDEL
Op zaterdag 14 april zal de VHF dag worden gehouden in Budel, met onder andere een
lezing over 70 cm door Rob (PE1ITR) en een lezing door Justin (G0KSC) over zijn
revolutionaire LFA yagi design. Zaal open om 10 uur, sluiting om 16.00 uur. Locatie: Cafezaal de Wielerbaan, Maarheezerweg 9-11,6021 CN Budel.
In het nabijgelegen radiomuseum van Cor Moerman is een tentoonstelling van VHF-UHF
apparatuur uit de jaren 50 en 60, tevens bestaat de mogelijkheid tot het doen van ruisgetal
metingen, frequentiespectrum, vector-netwerkanalyse en frequentiekalibratie.
In verband met de catering wordt u verzocht zich via e-mail aan te melden.Indien u zich
aanmeldt is de lunch gratis! Aanmelden via pa5km @ veron.nl, graag naam call en
woonplaats vermelden. Info is ook te vinden op:
http://www.pi6anh.com/veron/_pages/default.asp?page=Commissie.
5/6

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.
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.

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:
Gagelnieuws - van deze hebben wij van de jaren 1974, 1975 en 1976 geen omslag.
Convo / 't Geruis: 1979 - maart / 1980 - maart, december / 1990 - januari, maart, april /
1991 - mei / 1992 - februari / 1993 - februari / 1996 - september.
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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