nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 125 - mei 2012

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits # 125 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van 11 mei en
andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
MEI - lezing
Vrijdag 11 mei is er een lezing over “Meten en regelen met de
PC” door Hans Smit (PA3FYG).
Hans ontwikkelt als TOA (Technisch Onderwijs Assistent) op een
middelbare school onder andere lessen, waarbij het meetinterface IP-Coach van het CMA gebruikt wordt. In de lezing zal
vooral worden ingegaan op meten en verwerken van de gegevens met demonstratie van diverse sensoren. Daarnaast geeft hij een demo van diverse
videometingen. Kortom weer een interessante avond!
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.
JUNI
Zaterdag 2 en zondag 3 juni is er weer een velddag, info vindt u op onze site en van
pi4amf.nl.
Vrijdag 8 juni is er vanaf 18.30 uur de afdelings-BBQ op het clubstation PI4AMF in
Bunschoten-Spakenburg.
Om een goede en gezellige barbecue te organiseren is het van groot belang dat u tijdig
kenbaar maakt dat u hieraan deel wilt nemen, dit in verband met de te bestellen
vleesschotels en dranken. Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van slechts
12,50 Euro per persoon (kinderen tot 16 jaar half geld), waarvoor u een uitgebreide BBQ
en 4 drankjes krijgt. De overige drankjes zijn tegen clubprijzen verkrijgbaar. Over het weer
hoeft u zich ook geen zorgen te maken, er is droog weer besteld en bij regen en donder
zijn er voldoende voorbereidingen getroffen om u een gezellig, warme en droge avond te
bezorgen.
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Uw bijdrage dient uiterlijk te zijn voldaan op 30 mei. Deze kan contant worden voldaan op
één de VAM-avonden in Bunschoten of één van de maandelijkse verenigingsavonden waar
een inschrijfformulier klaar ligt, of giraal op rekening nummer 3888404 t.n.v. VERON
Amersfoort onder vermelding van BBQ + call/luisternummer. Als u geld overmaakt stuur
dan a.u.b. even een email ter bevestiging aan onze penningmeester: pb0acu @ veron.nl of
bel hem even (033 4561118). Het meenemen van 1 (betaalde) introducé is toegestaan.

VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST APRIL
De avond werd geopend door Adriaan (PA1LIO) met enige mededelingen en Wim
(PA0JEB) deed een oproep om vrijwilliger te worden in de Radiokamer van het Aviodrome.
Hierna was er een lezing over techniek en natuurkunde door Jos Disselhorst (PA3ACJ).
Jos sprak over lasers, magneten, supergeleiding, lage temperaturen en over zeer kleine
bewegingen. Wie dacht hierover toch wel het een en ander te weten, raakte al snel
verbaasd over de extreme waarden waarmee Jos bij zijn dagelijkse werkzaamheden en
projecten te maken heeft. Aan de hand van sheets werden moeilijke zaken voor iedereen
begrijpelijk gemaakt. Daar Jos ook voorstander is van aanschouwelijk onderricht, had hij de
nodige voorbeelden meegebracht, die veel KODAK momenten opleverden.

VERSLAG 73ste VERENIGINGSRAAD
Op zaterdag 21 april werd de 73ste VR gehouden in Dok Zuid in Apeldoorn. Namens de
afdeling Amersfoort waren Edwin (PA1EDL), Adriaan (PA1LIO), Hilde (PA3EKW) en Gert
(PA2LO) aanwezig.
In de vergadering zijn de HB-leden Peter de Bruijn (PA3CWS) en Paul Sterk (PA0STE)
benoemd tot Lid van Verdienste. Ook werd stil gestaan bij het 40-jarig jubileum van Guido
van den Berg (PA0GMM) als HB-bestuurslid.
Na behandeling van de notulen en de diverse verslagen zijn de zeven ingebrachte VRvoorstellen behandeld. Er werd als volgt door de vergadering besloten:
Voorstel 1 (A01 – Alkmaar) om centraal de uitgifte van BT vergunningen door de VERON
te laten coördineren is verworpen.
Voorstel 2 (A01 – Alkmaar) om de PR commissie actief media te benaderen als zendamateurs met zendpiraten worden verward is verworpen.
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Voorstel 3 (A04 – Amsterdam) om de regionale bijeenkomsten te handhaven is
ingetrokken, omdat reeds besloten was om deze bijeenkomsten ongewijzigd voort te
zetten.
Voorstel 4 (A12 – Dordrecht) om CQ-PA en het Electron samen te voegen is ingetrokken,
omdat de VRZA heeft besloten om CQ-PA niet meer op papier, maar slechts digitaal uit te
gaan brengen.
Voorstel 5 (A54 – Etten-Leur) om de aanwezigheid van de vereniging op sociale media te
vergroten is aangenomen. Het bestuur heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de
veiligheid en uitvoering hiervan.
Voorstel 6 (A40 – Twente) om beleid te ontwikkelen en dit af te stemmen met instanties
over het antenne-vergunningsbeleid is verworpen.
Voorstel 7 (A03 – Amersfoort) om het HB opdracht te geven in Nederland vrijwillige morseexamens te laten organiseren is aangenomen. Dit betekent dat het HB de opdracht heeft
om in overleg te treden met de Belgische amateurverenigingen om (bijvoorbeeld tijdens de
Dag van de Amateur) examens te organiseren die door examinatoren van de UBA / VRA
worden afgenomen conform de daarvoor in België geldende regels. Hierdoor hoeven
Nederlandse amateurs die ‘morse included’ op hun machtiging willen krijgen, bijvoorbeeld
om in Frankrijk op HF in CW uit te mogen komen, niet meer naar België om een dergelijk
examen af te leggen, maar dit in eigen land kunnen doen.

VOSSENJACHT
In mei geen vossenjacht, deze wordt verschoven naar zondag 10 juni (dat wordt een
spoetnikjacht ongeveer zoals in januari 2012, details volgen nog).
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort

NATIONALE MOLENDAGEN
In het weekend van 12 mei en 13 mei volop radio-activiteit vanuit afdeling Amersfoort
tijdens de Nationale Molen en Gemalen dagen. Gedurende dit evenement openen
verschillende molens en gemalen de deuren voor het publiek. Sinds enige jaren en
‘overgewaaid’ vanuit het Verenigd Koninkrijk, zijn er tijdens het evenement zendamateurs
actief onder de noemer Mills-on-the-air (MOTA). De bedoeling is om aandacht te vragen
voor het behoud van molens als culturele erfgoed. Vanwege het grote aantal
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belangstellenden dat deze dagen molens en gemalen bezoekt ook een prima gelegenheid
om onze hobby onder de aandacht te brengen!
In Nederland zijn in het weekend meer dan 20 molens
actief, een groot gedeelte met speciale roepletters. Op
www.pd6mill.com is een overzicht van aangemelde
actieve molens terug te vinden. In onze afdeling zullen
op 12 mei in ieder geval op drie locaties zendamateurs
actief zijn. Vanuit het Stoomgemaal Hertog Reijnout in
Nijkerk is Frans (PC2F) met de call PC25HR actief. Bij
molen ‘Den olden Florus’ in Terschuur zijn Edwin
(PA1EDL) en Andries (PE1NGM) actief met de roepletters PA6DOF. In Ermelo wordt
PA6KOE (molen De Koe) (foto) geactiveerd door o.a. Jack (PD2J) en Gert (PA2LO).
Uiteraard worden contacten bevestigd met een speciale QSL-kaart. Ook tellen de QSO’s
mee voor de Nederlandse Mills-on-the-air Award.

GEZOCHT MEDEWERKERS RADIOKAMER AVIODROME
Wim (PA0JEB) deed vrijdag 13 april tijdens de afdelingsbijeenkomst een oproep om als
vrijwilliger de Radiokamer te bemannen van het Aviodrome. Het Aviodrome in Lelystad is
sinds 28 april weer open en dus gaan ze ook weer door met de Radiokamer PI9ADL. Voor
de nieuwe opzet c.q. doorstart van PI9ADL hebben ze plaats voor operators die de
bezoekers tekst en uitleg kunnen geven over het gebruik van radiocommunicatie in de
luchtvaart van toen (1930) tot en met heden.
Voor vrijwilligerswerk in de Radiokamer is het volgende van toepassing:
•
geldige amateur zendlicentie
•
ervaring met CW
•
geduld om met kinderen om te gaan
•
door Aviodrome/Libéma als vrijwilliger geaccepteerd
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jacob (pa3fye @ veron.nl) en Wim (pa0jeb @
veron.nl).

PI9ADL
PI9ADL is te vinden in het Schiphol 1928 gebouw van het Aviodrome bij het vliegveld
Lelystad. De radiokamer heeft een prominente plaats in de collectie van Museumpark
Aviodrome. Daar wordt de destijds in vliegtuigen gebruikte apparatuur getoond en
gedemonstreerd door een aantal zendamateurs. Zij leggen aan het publiek uit hoe door de
resultaten van experimenterende radio amateurs Fokker, KLM en Schiphol al in de 30-er
jaren van de vorige eeuw konden uitgroeien tot wereldleiders op het gebied van veilige
lange afstand vluchten. Hiertoe beschikken we over een drietal operationele antieke
vliegtuig installaties en ook enkele modernere transceivers. Een 2x18 m. dipool op 15 m.
hoogte kan via een antennetuner gebruikt worden. Alle HF banden zijn hiermee
beschikbaar. De werking en (eigen)aardigheden van Morse worden hier gedemonstreerd,
waarbij ook het publiek zelf de sleutel mag bedienen. Met uitgeschakelde zender natuurlijk!
Omdat na het faillissement van de Stichting Aviodrome vorig jaar nu onder een nieuwe
eigenaar door gestart kan worden zoeken we kandidaten zendamateurs die willen
meedoen. De nieuwe eigenaar biedt kansen om onze activiteiten uit te breiden met ook
modernere apparatuur. En misschien zelfs in een royalere ruimte. De door ons daarbij te
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waarborgen continuïteit van radiokamer gedurende openingstijden is echter essentiëel. Nu
worden deze taken verricht door PAoAAJ, PB4TUG, PAoLAS, PA3CCG, PA3FYE,
PA3EYF en PAoJEB. Dat is echter net even te weinig. We zullen ook af en toe bij uitval
door ziekte en vakanties elkaar moeten kunnen vervangen.
Ik kan u uit eigen ervaring meedelen dat dit een uitgelezen kans is om nieuwsgierigheid
naar techniek bij de jeugd te stimuleren. De vragen die daarbij aan ons gesteld worden zijn
zo verschillend dat vrijwel iedere presentatie weer anders is. Bij de jongeren is de
belangstelling voor Morse echter zo groot dat we soundertjes zijn gaan maken die grif
verkocht worden. Kortom iedere dag is weer anders. Net zoals de condities op de
amateurbanden waar we toch ook regelmatig tijd voor hebben.
Mocht u er voor voelen om onze gelederen te versterken neem dan contact met ons op.
We regelen een dagje bezoek aan onze radiokamer. Alle vragen kunnen dan beantwoord
worden. Wij zijn bereikbaar op: Jacob (pa3fye @ veron.nl) en Wim (pa0jeb @ veron.nl).
Wim (PA0JEB)

34e FRIESE RADIOMARKT BEETSTERZWAAG
Voor de elektronica-hobbyisten is er zaterdag 26 mei 2012 weer volop gelegenheid om hun
slag te slaan op de Friese Radio Markt. Deze markt wordt voor de 34e maal georganiseerd
door de VERON afdeling A 63 de "Friese Wouden". Ook dit jaar weer in en om het
zalencentrum “de BUORSKIP” aan de Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag van 09.00 tot 15.30
uur entree € 3,00 p/p.
Ruim 100 handelaren uit binnen- en buitenland zullen er hun koopwaar aanbieden; zowel
oude dumpspullen als nieuw materiaal. Wat er zoal wordt aangeboden: Radio-ontvangers;
zenders; computers; antenne’s; kabel; gereedschap; onderdelen; sloopmateriaal; en vele
andere zaken. Verder is de markt een ontmoetingspunt voor zend- en luisteramateurs,
computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten.
Ons QSL- en service-bureau is ook weer aanwezig voor het inleveren en ontvangen van je
QSL-kaarten van regio 14 en aanschaffen van bv. cursusboeken.
Tijdens de markt zullen er demonstraties zijn van enkele zendamateurs.
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Voor de zendamateurs is er een “inpraatstation” actief via de repeaters van Heerenveen
frequenties: 145.700 en 430.025 MHz. Parkeren kan op verschillende plaatsen in de
omgeving van de markt. De FRM-borden verwijzen u naar de verschillende parkeerplaatsen en ook de parkeerwachten helpen u graag.
Alleen in de auto naar de FRM? Toch niks aan? Veel leuker om samen met anderen de
FRM te bezoeken, minder CO2 en kosten van dure benzine te delen. Daarom hebben we
op onze website een Widget geplaatst waar je kunt opgeven of je mee wilt rijden of een rit
wilt aanbieden. Deze widget is te vinden via: www.frm.a63.org.

IN MEMORIAM
Op 27 april 2012 is op 78-jarige leeftijd overleden ons afdelingslid

OM RINUS ESVELD (NL13132)
Rinus was al heel lang geïnteresseerd in de radiohobby, getuige
de verhalen die hij mij in de loop van de tijd vertelde, maar hij
vond het wel een moeilijke liefhebberij.
Ik weet niet meer precies wanneer het was dat ik hem voorstelde
lid van onze vereniging te worden, nadat hij een HF- en een FMontvanger had aangeschaft en ook wat aan zelfbouw ging doen.
Dankzij zijn wil en doorzettingsvermogen ontstonden er zo onder
andere een actieve-antenne voor HF uit de ‘Electuur’, enkele
interfaces om digitale modes via de PC te kunnen ontvangen,
meerdere antenne-tuners en een dipool-antenne. Hij beluisterde vrijwel dagelijks de
Amersfoortse repeater PI3AMF en was een zeer trouw meeschrijver van het
Telexbulletin, dat tien jaar lang via dezelfde repeater onder de verenigingscall PI4AMF
op de dinsdagavonden werd uitgezonden en altijd meldde hij zich telefonisch aan.
Tegelijkertijd speelde de computer ook een rol. Zo’n apparaat werd niet gekocht, maar
uit onderdelen samengesteld. In die XT- en AT-tijd met DOS als OS hebben we, al
samenwerkend, heel veel geleerd en werden er vanzelfsprekend boeken aangeschaft,
die een dieper inzicht verschaften in het besturingssysteem en de hardware.
Toch was deze man een zeer bescheiden mens, die ongaarne op de voorgrond trad.
Zo bezocht hij ooit eenmaal een verenigingsavond, maar van een herhaling kwam
gewoon niets, waardoor slechts weinigen hem kenden.
De laatste jaren had hij wat zijn gezondheid betreft keer op keer pech door allerlei
ongelukjes die hem overkwamen, omdat hij, vanwege een been-handycap, nogal
eens onderuit ging, maar desondanks steeds weer opkrabbelde, totdat een ernstige
ziekte hem trof en hem fataal werd.
Ik bewaar aan de vele jaren dat we contact hadden, zowel op technisch vlak, als
persoonlijk, goede herinneringen aan hem en wens zijn XYL Wil, kinderen en overige
familie sterkte en kracht om het verlies te verwerken.
Namens bestuur en leden VERON afdeling Amersfoort,
Henk Teubler (PA1HT)
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BLACKTROUSERS HAMRADIO EVENT 2012
Na een succesvol Black Trousers Hamradio Event in 2011 durven we het aan om dit jaar
hier een vervolg op te geven. De datum waarop het Event staat gepland is vrijdag 15 en
zaterdag 16 juni.
Op vrijdag 15 juni starten we om 9.00 uur met het opbouwen van de tent. Evenals vorig
jaar is er stroomvoorziening nodig en meubilair. Natuurlijk dienen zendamateurs ook niet te
ontbreken. Ook is er gelegenheid genoeg om een tentje op te zetten.
Op zaterdagmiddag zal er een BBQ worden gehouden. De kans dat het weer beter
meewerkt is groter wanneer we het nu doen, net voor de vakanties, dan in de herfst.
Graag verneem ik jullie reactie via de mail (pe1ngm @ planet.nl) en ontvang ik ook graag
een aanmelding voor de BBQ.
Allen hartelijk uitgenodigd om uw voorkeur uit te melden!
Andries (PE1NGM)

WERELDOMROEP NEEMT AFSCHEID VAN NEDERLANDSE LUISTERAAR
De Wereldomroep neemt met een historische 24-uurs uitzending afscheid van zijn
Nederlandse luisteraars. Op 10 en 11 mei staan de redactie, correspondenten, oudmedewerkers en de luisteraars stil bij het einde van een tijdperk.
Tijdens het programma komen vele mooie herinneringen en bijzondere nieuwsmomenten
uit 65 jaar radiogeschiedenis samen. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle
windstreken dat bijzondere gevoel van thuis, het gevoel van de radio als vriend in den
vreemde.
Op 11 mei zal ter gelegenheid van dit feit het clubstation van de Wereldomroep actief zijn
op verschillende HF-banden en 2 m. met de roepnaam PI9RNW. Kijk voor meer info op
http://www.wereldomroep.nl bij "ontvangst en frequenties".

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 @ veron.nl). Bij voorkeur heeft de teamleider een leeftijd boven de 25 jaar.

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 19e plaats in het klassement met een totaal van 209
punten (stand per 5 mei 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.

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
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 @ 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 @ veron.nl).
PS - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden.
BCC - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis".
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