nieuwsflits
VERON-A03-Amersfoort - nummer 128 - oktober 2012

Beste amateur,
Hierbij Nieuwsflits 128 met de aankondiging van de afdelingsbijeenkomst van
12 oktober en andere activiteiten.
Zie ook voor de laatste afdelingsinformatie: http://a03.veron.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN
OKTOBER - lezing “de Amersfoortse Repeater's” door de
AMF relaiscommissie
Vrijdag 12 oktober gaan we iets vernemen over het verleden,
heden en toekomst van de repeaters in en rond Amersfoort. Iets
over vergunningen, regelgeving de technische invulling met het
onderhoud en beheer hiervan. Kortom een lezing die velen zal
interesseren als gebruiker van “AMF”.
Het adres voor de afdelingsbijeenkomst is: Sporthal Zielhorst (Trompetstraat 3, Amersfoort;
vlakbij het servicepunt van de bibliotheek Zielhorst en het station Schothorst). Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
NOVEMBER – verkoping van courante radio-amateurspullen
Vrijdag 9 november is er een verkoping van courante radio-amateurspullen. U kunt dus
vast beginnen om uw shack of hobbyruimte op te ruimen en spullen die u niet meer
gebruikt (en waarvan u denkt, dat een andere amateur het nog kan gebruiken) uit te
zoeken en mee te nemen naar deze avond.

VERSLAG VERENIGINGSAVOND 14 SEPTEMBER
De eerste avond na de zomerstop wordt in Amersfoort gebruikt
om bij te praten. Daarbij horen natuurlijk ook de (hobbygerelateerde) vakantiekiekjes. OM Eddy Krijger (PA0RSM) was in de
Amsterdamse RAI op bezoek geweest bij de IBC-beurs (International Broadcasting Convention). Mooie foto’s van producten die
nu ontwikkeld zijn en over een aantal jaren op de consumentenmarkt zullen verschijnen. Een kijkje in de toekomst dus. Een kijkje
in de historie was er ook met foto’s van de typische vakwerkhuizen die Eddy maakte tijdens zijn verblijf bij onze oosterburen.
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Ook OM Koos Sportel (PA3BJV) vertelde over zijn vakantie: hij vertoonde een compilatie
van het Vakantie PinksterKamp 2012 in Odoorn en het DNAT (Duits Nederlands Amateur
Treffen) in Bad Bentheim. Vooral de gemoedelijkheid in Bad Bentheim viel op: waar vind je
nog een kampeerplaats voor 5 euro per nacht, waarbij je zelf je bier uit de gezamenlijke
koelkast mag pakken en de conciërge het vlees voor je barbecue haalt!
De avond werd afgesloten met het vertonen van een DVD uit de collectie van wijlen OM
Wim Beekman (PA3AGZ). De beelden vertelden het verhaal van de DXpeditie naar
Desecheo in 2009, K5D. Indrukwekkend om te zien wat er allemaal bij zo’n grote DXpeditie
komt kijken en dat alleen om zendamateurs elders ter wereld ‘a new one’ te gunnen!

AFDELINGSEXCURSIE OMROEP ZENDER MUSEUM
Op zaterdag 15 september werd er door de afdeling een excursie georganiseerd naar het
Omroep Zender Museum in Lopikerkapel. In dit museum is veel materiaal te vinden uit de
rijke historie van de omroepzenders. Na een presentatie over de geschiedenis van het
zenderpark in Lopik (dat eigenlijk in IJsselstein ligt) nam onze gids en gastheer Bernard
Grijpstra (PA3FZV) ons mee langs de apparatuur die in de loop der jaren gebruikt is bij het
uitzenden van radio en tv-programma's. Het Omroep Zender Museum richt zich op alle
zaken die met het uitzenden van radio en televisie te maken hebben en heeft dan ook een
brede collectie. De rondleiding ging langs electronenbuizen, meetapparatuur, radio- en
tv-zenders en nog veel meer. Bernard vertelde enthousiast over de collectie en de deelnemers aan de excursie kregen antwoord op al hun vragen. Er werd ruimschoots de
tijd genomen om ervaringen uit te wisselen. Een heel leerzame dag en een geslaagde
excursie! Meer informatie over het museum vindt u op www.omroepzendermuseum.nl.

VOSSENJACHT
De eerste vossenjacht na de vakantie (FoxOring op 80 meter) is 14 oktober. Dat is de
eerste zondag na de VERON afdelingbijeenkomst van 12 oktober 2012. Ook niet leden,
maar radio geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.
De start voor deze jacht zal zijn op een parkeerplaats (kaartcoördinaten 52° 5.605’ N en 5°
22.074’ O) aan de Treekerweg. Let op: alleen te bereiken via de N227. Route beschrijving:
Via A28: Neem afslag 5, richting Doorn is de N227 (Doornseweg), op kruispunt bij het
Pannenkoekenhuis Bergzicht¹), hier tegenover de weg in rijden en na circa 400 meter links
af is de parkeerplaats. Via A12 vanuit Utrecht afslag 21 Maarn, richting Amersfoort is de
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N227 na 2.8 km¹) rechtsaf. Via A12 vanuit Arnhem afslag 22 richting Amersfoort N226. Bij
Woudenberg rotonde ¾ rond richting Zeist N224. Na 4 km rechtsaf (kruising) de N227
richting Amersfoort na 600 m¹) rechtsaf.
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. Na de start is om 14.00 uur een thuisbaken met de letters “MO” in morse
actief, zodat het terug vinden van start en finish voor de verdwaalde jagers eenvoudig is.
De frequentie van thuisvos is 3.600 MHz. Lopen mag alleen over paden en wegen.
Belangrijk om mee te nemen: een werkend 80-meterband ontvanger met goede batterij,
liniaal, potlood en kompas. Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor die geen ontvanger
heeft. Voor de jagers is er na de vossenjacht koffie en thee.
Tot ziens en een goede jacht, bij de radiovossenjacht op zondag 14 oktober 2012.
Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP), vossenjachtcommissie Amersfoort
¹) Tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, 3931 MH Woudenberg is de Treekerweg.

ATV CONTEST SEPTEMBER 2012
Van de condities kon goed gebruik worden gemaakt: vanuit onze regio werden ATV
verbindingen gemaakt met heel Nederland. Op zondag was het schitterend weer, zeer
geschikt om met de spullen te klimmen of de polder in te gaan. Deze keer hadden meer
stations de spullen voor 6 cm klaar, zodat er behoorlijk wat verbindingen zijn gemaakt.
Ook Gerjan was van de partij met ontvangst op 6 cm. Hij had al beeld voordat optimaal
uitgericht was, ondanks dat de Koperhorst er tussen staat.
Nieuw deze keer was het activeren van de 24 GHz band met ATV. Een tweeweg
verbinding dwars over Amersfoort (tussen de Doornse Kaap en Nijkerk) lukte prima.
Om een indruk te krijgen hoe het er (/P) aan toe kan gaan heeft Tjalling (PE1RQM) een
filmpje gemaakt dat te zien is op Youtube (www.youtube.com/watch?v=zc5nTVK34JE).
De volgende ATV contest is het tweede volle weekend van december. Het is dan vast een
stuk kouder!
Chris van den Berg (PA3CRX)

(foto links: 24 GHz bij het Gemaal bij Nijkerk en Tjalling (rechts) kijkt of het beeld op 24 GHz verschijnt)
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NIEUWE BEHEERDERS VAM BEKEND
Aangezien Koos (PA3BJV) in het verleden te kennen heeft gegeven de beheerderstaak
niet te kunnen dragen en ook werkelijk om gezondheidsredenen het afgelopen jaar
meerdere malen verstek heeft moeten laten gaan. Waarop de bezoekers helaas moeite
hebben gehad om zijn verantwoordelijkheden zelf op te pakken, is er een oproep gedaan
jezelf aan te melden als beheerder voor de VAM-avonden (en andere activiteiten op het
clubstation). Hierop bleef het helaas angstvallig stil.
Om de VAM-traditie niet te doen laten verdwijnen heeft Koos, tegen beter weten in,
wederom zichzelf naar voren geschoven om deze last te dragen. Hieruit blijkt wel hoe
belangrijk de avond gevonden wordt en hoe graag de vereniging deze wilt voorzetten.
Na wat onderlinge QSO´s tijdens de vakantie bleek dat Jan van Essen (PH7S)) ook wel
interesse had in de taak als beheerder, maar door zijn QRL er wel eens avonden bij zitten
dat hij niet aanwezig kan zijn. Deze kans hebben we niet voorbij laten gaan en hebben de
beheerderstaak aan beide heren toebedeeld. Vele handen maken immers licht werk. En de
bezoekers kunnen op de maandagen rekenen op een open deur en een vers kopje koffie.
De beheerders hebben te kennen gegeven de volgende zaken te veranderen:






De beheerder zal toezien op een correcte boekhouding, wat wil zeggen dat iemand
meer zal worden gevrijwaard van de kosten die worden gemaakt. Zelf meegenomen
drank, etenswaren, hout voor de kachel of anderszins, zal worden gezien als
schenking aan het clubstation en levert geen korting op de entree of genuttigde
consumpties op.
Er zal een barachtige constructie worden vervaardigd waarachter uitsluitend de beheerder(s) toegang hebben. Bij een ieder die geen beheerder is en zich achter de bar
begeeft, zal een rondje in rekening worden gebracht.
De verkoop van goederen dient men buiten de deur te laten. Goederen die men alsnog
meeneemt en waar redelijkerwijs een geldelijke vergoeding voor staat, zal bij verkoop
geheel ten goede komen aan het clubstation.
Meegenomen goederen waar e.v.t. een andere amateur ‘wat aan zou kunnen hebben’
zijn welkom, maar dient bij het uitblijven van een eigendomswisseling dezelfde avond
weer mee terug genomen te worden. Het weggooien van afval kost geld waardoor
weggooien op het clubstation geen optie is.

Tot zover de nieuwe richtlijnen van de VAM-beheerders en graag tot ziens op de VAMavonden!

MIDDENGOLF NOSTALGIE
Aangespoord door het artikel van Chris (PA3CRX), hoe via 27 MHz veel van de huidige
zendamateurs ooit zijn begonnen met hun radiohobby, zijn mijn eerste belevenissen met
onze hobby als volgt.
Ik zal een jaar of acht geweest zijn toen ik gefascineerd raakte door het verschijnsel radio.
Televisie bestond alleen nog in laboratoria en de meeste gezinnen hadden alleen een
radio-ontvanger. Zo was het ook bij mijn ouders. Kort voor mijn geboorte hadden zij een
radiotoestel van het merk NSF aangeschaft. Een voor die tijd moderne AM-ontvanger voor
lange, midden en korte golf.
Dit toestel heeft van jongs af aan aantrekkingskracht op mij gehad, al was het maar vanwege de knoppen waar je zo lekker aan kon draaien. Maar behalve die knoppen zat er ook
een afstemschaal met stationsnamen op het toestel en toen ik eenmaal op school iets van
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aardrijkskunde kreeg, raakte ik mateloos geïnteresseerd in de ontvangst van de
verschillende radiostations over zulke grote afstanden.
Mijn vader had tussen twee schoorstenen en het schuurdak een behoorlijke antenne
gespannen, waardoor je veel buitenlandse stations kon ontvangen.
En in het weekend werd de schoolatlas mee naar huis gesmokkeld en zocht ik alle
plaatsen op die er op de afstemschaal stonden. Maar nog mooier was het als je die
stations dan ook werkelijk kon beluisteren, met al die vreemde talen en met natuurlijk
ook de muziek. Ik verstond er toen meestal niets van, maar de kick was er niet minder
om. Precies op het einde van afstemschaal kon je Scheveningen Radio horen met soms
spannende uitzendingen, vooral wanneer er storm was op zee. Deze uitzendingen hadden
een hoog jongensdroom gehalte.
Natuurlijk wilde ik ook weten hoe het toestel werkte, zeg maar, wat er in het toestel zat. Als
ik alleen thuis was, schroefde ik de achterzijde van de kast los. Dan keek ik nieuwsgierig
naar de radiolampen en het geheimzinnige zachte licht dat zij verspreidden.
Van een oom kreeg ik op mijn tiende verjaardag een boek ‘Elektriciteit thuis’. Wat daaraan
ten grondslag lag, is een verhaal op zich. Maar goed, in dat boek werd beschreven hoe je
een kristalontvanger moest bouwen en dat heb ik toen met hulp van mijn vader gedaan.
Eerst was ik erg teleurgesteld door het geringe aantal stations dat ik ermee kon ontvangen,
maar gelukkig was de ontvangst van de middengolf in de avonduren een stuk beter dan
overdag en wat is er dan spannender om ’s avonds en ’s nachts in bed onder de dekens
stilletjes naar je zelfgebouwde ontvanger te luisteren.
Een paar jaar geleden heb ik het NSF-toestel gerestaureerd met zoveel mogelijk originele
onderdelen. Het speelt weer als vanouds en het heeft nu een ereplek in mijn shack. Alleen
de achterzijde van de kast, een soort boardplaat met gaatjes en een label met de typenummers van de radiobuizen, is in de loop der jaren zoekgeraakt. Waarschijnlijk heb ik
de schroefjes niet vast genoeg aangedraaid.
Peter (PA3EPX)

WEBSITE PI4AMF VERVALT
De website heeft jaren meegelift op een server die binnenkort komt te vervallen, daarmee
vervalt ook deze website. De server in de lucht houden voor alleen PI4AMF is veel te
kostbaar. Inmiddels hebben we een andere server gevonden waar we terecht kunnen,
maar daarop kunnen we de huidige site niet op kopiëren. De techniek op de achtergrond
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is dermate verouderd dat we genoodzaakt zijn een nieuwe website te bouwen. We zullen
natuurlijk proberen de oude informatie te behouden als daar een mogelijkheid voor is.
De nieuwe website zal een andere rechtenstructuur krijgen waardoor meerdere (aangewezen) personen zelf artikelen kunnen toevoegen. Hierdoor hoeft men niet alles
aan de webmaster aan te leveren. Iets wat al moeilijk ging, omdat het e-mail adres
info@pi4amf.nl niet meer functioneert door het afschakelen van de mailserver. Ook het
uiterlijk van de website zal volledig veranderen. Een nieuwe website betekend een nieuwe
“look & feel”. Dit is altijd even wennen als je jaren lang een bepaalde site met hetzelfde
uiterlijk hebt bezocht. Wanneer gaat er wat gebeuren? Binnen enkele weken krijgt men op
pi4amf.nl een foutmelding of een tijdelijk pagina te zien. Het bouwen van een website kost
heel erg veel tijd van heel veel mensen. Aangezien de website door vrijwilligers gebouwd
moet worden kan dit enkele weken tot maanden in beslag nemen voordat de nieuwe
website volledig productieklaar is. Bedankt voor het bezoeken van pi4amf.nl en we zien
u graag terug op onze nieuwe website.

VERON-AFDELINGSCOMPETITIE
De VERON-afdelingscompetitie heeft als doel het stimuleren van deelname aan HFcontesten (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 18e plaats in het klassement met een totaal
van 306 punten (stand per 6 oktober 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. Alle nummers van 't Geruis 1974 t/m 2012 vindt u hier.

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.
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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). Heeft u een bericht/artikeltje voor in
de volgende nieuwsflits dan kunt u dit ook opsturen naar dit e-mailadres.
PS - de Nieuwsflits wordt alleen digitaal verzonden.
BCC - abonnees digitaal mededelingenblad "'t Geruis".

7/7

